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إعداد األستاذ الدكتور : أمحد سّيد خليل

بيانات شخصية:
املرتبة األكاديمية: أستاذ  -

تاريخ امليالد: 11 / 3 / 1959م   -
جهة العمل: كلية الرتبية بأسوان    -
التخصص العام: أصول الرتبية      -

التخصص الدقيق: اجتامعيات الرتبية             -
الوظـيفة السابقة عميد كلية الرتبية باسوان  -

الوظيفة احلالية مدير ادارة الرتبية باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس .  -

املؤهالت العلمية:
كلية الرتبية بأسوان- جامعة أسيوط 1981م/  بكالوريوس العلوم والرتبية /   -

الدبلوم اخلاص ىف الرتبية /1984م /كلية الرتبية بأسوان- جامعة أسيوط  -
املاجستري ىف أصول الرتبية /1986م/ كلية الرتبية بأسوان- جامعة أسيوط  -

دكتوراه الفلسفة يف الرتبية/1988م/كلية الرتبية بأسوان- جامعة أسيوط  -

النشاط العلمى والتطبيقى داخل كلية الرتبية بأسوان :
رئيس جملس قسم أصول الرتبية من عام 1997م وحتى 1999م.  -

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث من عام 1999م وحتى 2001 م.  -
وكيل الكلية لشئون البيئة واملجتمع من عام 1999م وحتى 2001م.  -

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من عام 2001 وحتى 2004م.  -
عميد الكلية من عام 2004م وحتى 2007م.  -

رئيس جملس الكلية من عام 2004م وحتى اآلن.  -

النشاط العلمى والتطبيقى خارج الكلية:
اختياره ضمن أحسن عرش شخصيات عىل مستوى حمافظة أسوان للعام 2006م.  -

اختيارة ضمن أحسن ثالث شخصيات عىل مستوى حمافظة أسوان للعام 2007م.  -
رئيس جملس أمناء حمافظة أسوان منذ عام 2006م وحتى اآلن.  -

احلصول عىل دورات  TOT بالقاهرة ىف أساليب البحث العلمى وأخالقيات املهنة.  -
احلصول عىل دورات TOT بكلية الطب جامعة عني شمس يف إدارة الوقت، واجلوانب املالية يف اجلامعة.  -

ارشاف ومناقشة الرسائل العلمية
     ارشف وناقش السيد االستاذ الدكتور / أمحد سيد خليل استاذ أصول الرتبية وعميد كلية الرتبية بأسوان العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه ىف جمال أصول الرتبية عىل مستوى مجهورية 

مرص العربية والوطن العريب.



2ملخصات أوراق العمل

خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وإعداد املعلم
يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة

مقدمة 
تواجه منظومة التعليم العربية يف الوقت الراهن حتديات كبرية يف ظل ثورة املعلومات واالتصاالت والطفرة التكنولوجية املعارصة، وما أفرزته من مواقف ومشكالت تركت انعكاساهتا 

عىل األنظمة الرتبوية التي أضحى لزاما عليها أن تعد اإلنسان ليعيش يف القرن احلادي والعرشين.
 نجد أننا نواجه مستقبال مليئا بالتحديات واملحاذير،مما يتطلب األمر التكيف مع متطلبات هذا القرن بإجيابياته وسلبياته، وحماولة تغيري دور املعلم العريب ملواجهة تلك التحديات.

لذا، فقد احتل إصالح التعليم العريب أولوية خاصة يف اجلهود التي تبذهلا جامعة الدول العربية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، باعتبار قضية أساسية وحمورية يف إحداث 
التنمية البرشية املستدامة، ونظر إىل التعليم عىل أنه املحرك األّول والدافع الرئيس يف عمليات التنمية وبراجمها ومرشوعاهتا – نظًرا-  لدوره الفاعل يف إعداد املواطن العريب الصالح، 

وهتيئة الناشئة للتعامل مع التحديات املستقبلية بقوة واقتدار)1(.
وهلذا قامت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بإعداد خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب عام 2008، بالتنسيق مع األمانة العامة جلامعة الدول العربية، حيث سّلطت هذه اخلطة 
عىل مواضع حمّددة يف املنظومة الرتبوية العربية متثلت يف نوعية املعلم، ونمطية وضع املناهج واملقررات التقليدية، وتدنى مستوى خمرجات التعليم. وقدمت تقريرا يفتح آفاقا ملواجهة 

التحديات التي تتعرض هلا منظومة التعليم العربية.
ويف الوقت احلارض يشهد العامل املعارص حتوالت جارفة، ورصاعات يف املصالح تضع الوطن العريب أمام تغريات بعيدة املدى، قد تعيد تشكيل احلياة اإلنسانية فيه بجميع أبعادها 
ملواجهة هذه التحوالت والرصاعات، يأيت اليوم جمتمع املعرفة حيث هناك نّمو يف كافة املعارف والعلوم، وأصبح التسابق بني املجتمعات نحو االستفادة من املعرفة وحتويلها إىل قوة 

ومصدر تقدم أمرا مشاهدا وملموسا، فتسابقت املجتمعات إىل جمتمع املعرفة)2(.
ويعّد بناء جمتمع املعرفة قضية تربوية، فهو جمتمع يتطور ويتنامى مع تطور نمو املتعلمني، كام أنه يف الوقت نفسه جمتمع  يتنامى مع حياة اإلنسان يف سياق تعليم مستدام مدى احلياة، كام 
أن الرتبية وجمتمع املعرفة جانبان متكامالن ملجتمع عرصي، حيث أكدت االجتاهات الرتبوية احلديثة عىل  رضورة االهتامم ببناء جمتمع املعرفة، وهلذا فاألمر حيتم إلقامة هذا املجتمع 

رضورة النهوض بالعنرص البرشي وذلك بالبحث عن السبل الفّعالة القادرة عىل بناء هذا العنرص، بحيث يكون قادرا عىل اكتساب املعرفة وتطبيقها وإنتاجها وكيفية استخدامها.
ولكي يتمكن التعليم - فعال - من تلبية متطلبات جمتمع املعرفة، فإّنه ينبغي ختريج نوعية من املتعلمني القادرين عىل تنمية أنفسهم باستمرار، وال يتم ذلك إالّ بتوفري املناخ التعليمي 
املناسب وختريج املعلمني املؤهلني، حيث إن رسالة املعلم أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مىض ذات أبعاد حضارية مصريية شاملة. وبالتايل فإعادة النظر يف األدوار احلضارية للمعلم 
أصبح من الواجبات الكربى للقيادات التعليمية والرتبوية واالجتامعية والسياسية بصورة عامة. ومّلا كان األمر هبذه الصورة والتعقيد، وملا كان للعوملة واملعلوماتية أبعاد حضارية 
وكونية، تطّلب األمر إعادة النظر يف فلسفة التعليم ومراجعتها بصورة نعيد فيها تأكيد األصالة الذاتية ألمتنا وثقافتنا، كام نستوعب فيها املنجزات الضخمة يف مناهج وأساليب وتقنيات 

التعليم والرتبية واالتصال واإلدارة والتوجيه والتسيري احلديثة)3(.
ويف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة نحن بحاجة إىل تغيري يف أدوار املعلم املستقبلية. وبالتايل إعادة النظر يف برامج إعداده وتدريبه من خالل التنمية املهنية ملا هلا من أمهية بالغة يف تطوير 
األداء التدرييس له. كام أهنا املفتاح األسايس إلكساب املهارات املهنية واألكاديمية له للتصدي لكل التحوالت والتغريات التي يشهدها جمتمع املعرفة. ويف ضوء ذلك فإن تغيري دور 

املعلم صار مطلبا جمتمعّيا باعتباره أهم عنارص املنظومة الرتبوية استنادا إىل دوره اجلديد ملواجهة متطلبات جمتمع املعرفة)4(. 
ويف ظّل األحداث اجلارية التي تشهدها بعض الدول العربية يف الوطن العريب، وما أفرزته تلك األحداث من تداعيات جمتمعية عّدة، تنعكس آثارها مستقبال عىل قطاع التعليم ما 
فرض عىل العملية الرتبوية والتعليمية أن تتصّدر املشهد املجتمعي، وأن يكون مستقبل املعلم العريب واضحا من حيث فلسفة إعداده، واسترشاف الرؤى املختلفة ألدواره ووضعه عىل 

اخلريطة املهنية التي تليق به خاصة يف جمتمع املعرفة.
ويف ضوء ما سبق حتاول هذه الورقة الوصول لرؤية مستقبلية إلعداد املعلم العريب يف ضوء متطّلبات جمتمع املعرفة من خالل خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب، وذلك من خالل 

التعرض للمحاور اآلتية:
أوال: طبيعة جمتمع املعرفة من حيث املفهوم والسمـــــــات والتحديات واألبعــــاد 

     واملتطلبـات الرتبوية.
ثانيا: املعلم العريب وجمتمع املعرفة من حيث مكانة املعلم العريب ودواعــــــــي 

     إعداده ملجتمع املعرفة، وخصائص املعلم العريب يف ظل جمتمع املعرفة 
     باإلضافة إىل دوره يف ظل جمتمع املعرفة.

ثالثا: واقع إعداد املعلم يف بعض الدول العربية واألجنبية.
رابعا: الرؤية املستقبلية إلعداد املعلم العريب يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة وخطة تطوير التعليم يف الوطن العريب.
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أوال: طبيعة جمتمع املعرفة من حيث املفهوم والسامت والتحديات واألبعاد واملتطلبات  الرتبوية.
أ. مفهوم جمتمع املعرفة:

وردت يف أدبيات الرتبية تعريفات خمتلفة ملجتمع املعرفة، والسبب الرئيس هلذا االختالف هو اختالف الركائز التي ينهض عليها املجتمع سواء االقتصادية أو االجتامعية أو السياسية أو الثقافية. 
ومن املعروف أن مفهوم املعرفة ليس باملفهوم اجلديد يف عامل االقتصاد والرتبية؛

فاملعرفة رافقت اإلنسان منذ بدأت احلياة وانتقلت معه مرحلة فمرحلة حتى وصلت إىل ما وصلت إليه مرافقة التساع مداركه وفهمه للحياة. وغري اجلديد اليوم هو حجم تأثريها عىل احلياة 
االقتصادية واالجتامعية وعىل نمط حياة اإلنسان عموما وذلك بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية. ويمكن تناول بعض التعريفات ملجتمع املعرفة عىل النحو اآليت :

- هي شبكات من األفراد يكافحون أوال وقبل كل يشء إلنتاج وترويج املعرفة اجلديدة، ويعملون حلساب منظامت خمتلفة ومتنافسة عىل نرش املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت 
النشاط املجتمعي.

- هو جمتمع الثورة الرقمية التي أسهمت يف تغيري العالقات يف املجتمعات املتطورةـ، حيث أصبحت املعلومة واملعرفة سمة ومقياسا ملعنى القوة والتفوق يف صياغة أنامط احلياة، وضاعفت من 
رسعة الرتاكم املعريف)5(.

- هو اإلحاطة باليشء وإدراك حقيقته، كام أهنا مزيج من املعلومات الرتاكمية التي  يمكن استخدامها يف جماالت احلياة لتحقيق أهداف معينة، كام يعرف املجتمع عىل أنه ذلك اإلطار الذي ينمو 
فيه الفرد فيؤثر فيه ويتأثر بحراكه وديناميكيته.

- هو املجتمع الذي يقوم أساًسا عىل نرش املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط املجتمعي: االقتصاد، واملجتمع املدين، والسياسة، واحلياة اخلاصة، وصوال لرتقية احلالة 
اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية اإلنسانية)6(.

- هو منظومة وحركة ديناميكية يف الفكر واإلبداع والعمل، من أجل حتقيق التنمية، يتفق ذلك مع توجيهات البنك الدويل يف تقريره عن التنمية الدولية عام 1998، والذي كان عنوانه »املعرفة 
من أجل التنمية«)7(.

- هو ذلك املجتمع الذي حيسن استعامل املعرفة يف تسيري أموره واختاذ القرارات السليمة ، كام أنه ذلك املجتمع الذي يتعامل أفراده ومؤسساته مع املعلومات بشكل عام، وتقنية املعلومات 
واالتصاالت بشكل خاص يف تسيري أمور حياهتم يف خمتلف قطاعاهتا االقتصادية واالجتامعية والثقافية والرتبوية )8(.

- يف جمتمع املعرفة حيظى التعليم والثقافة واالتصال واستخدام الذكاء االصطناعي وتأهيل اإلنسان بمناهج وحمتويات الربامج الراقية، ألن يغدو فّعاال ومبدعا يف مؤسسات تعمل عىل زيادة 
اإلنتاج وتفعيل آليات التفكري والتجديد واالخرتاع.

- هو ذلك املجتمع الذي يقوم بنرش املعرفــة عرب التعليم وتقنيات االتصال احلديثة، وإنتاجها عرب مراكز البحوث املتعددة، وتوظيفها يف مجيع جماالت النشاط االجتامعي واالقتصادي والثقايف 
والرتبوي والسيايس.

- هو املجتمع الذي تتاح فيه االتصاالت الكونية وتنتج فيه املعلومات بكميات ضخمة، كام توزع توزيعًا واسعًا، وتصبح فيه املعلومات واملعارف قوة هلا تأثري عىل االقتصاد، وهو الذي يعتمد 
يف تطوره ونّموه بصورة رئيسة عىل املعلومات واحلاسبات اآللية، وشبكات االتصال، أي أنه يعتمد عىل ما يسّميه بعضهم بالتقنية  الفكرية، تلك التي تضم سلعًا وخدمات جديدة مع التزايد 

املستمر للقوة العاملة املعلوماتية التي تقوم بإنتاج وجتهيز ومعاجلة ونرش وتوزيع وتسويق هذه السلع واخلدمات )9(.
ويف ضوء ما سبق يمكن القول : إن املقصود بمجتمع املعرفة هو ذلك املجتمع الذي تتحقق فيه جمموعة من املتغريات أمهها نرش املعرفة من خالل جمموعة من اآلليات؛ ويف مقدمتها   
التعليم اجلّيد، والتدريب املناسب، واإلعالم اهلادف، وشبكة املعلومات املتاحة للجميع، واستيعاب املعرفة وتوظيفها، ونّمو قاعدة البحث العلمي والتكنولوجي، ودعم وتشجيع النرش العلمي، 
وبراءات االخرتاع، واملكتبات، والتعليم املؤدي إىل اإلبداع. باإلضافة إىل توظيف املعلومات بام خيدم اإلنسان واملجتمع والبرشية، ويؤدي إىل التنمية الشاملة اقتصاديا وسياسيا واجتامعيا، وبام 

يدعم ويوسع جماالت االختيار أمام البرش )10(.
ب.  سامت جمتمع املعرفة:

يتمّيز جمتمع املعرفة بمستوى عال من التعليم، ونّمو متزايد يف قوة العمل التي متلك املعرفة، وإمكانية التعامل معها، والقدرة عىل اإلنتاج باستخدام الذكاء الصناعي، وحتول مجيع   
مؤسسات املجتمع إىل هيئات ومنظامت ذكية. مع االحتفاظ بأشكال املعرفة املختلفة يف بنوك املعلومات وإمكان إعادة صياغتها وتشكيلها أو حتويلها إىل خطط تنظيمية. إضافة إىل وجود مراكز 

بحوث قادرة عىل إنتاج املعرفة واالستفادة من اخلربات املرتاكمة، واملساعدة يف إجياد وتوفري املناخ الثقايف الذي يمكنه فهم مغزى هذه التغيريات والتجديدات ويتقبلها ويتجاوب معها.
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خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وإعداد املعلم
يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة

املختلفة(؛ وليس فقط  املعرفة  الربجميات )أشكال  إنتاج  قادر عىل  أنه جمتمع  املعلومات واالتصال يف  تقنية  يقوم عىل استخدام  الذي  املعلومات  املعرفة خيتلف عن جمتمع   فمجتمع 
استخدام أو حتى إنتاج املعدات الصلبة أو األجهزة التي تستخدم يف احلصول عىل املعرفة. وإذا كان العمل يف املجتمع الصناعي يعتمد عىل املعرفة املتاحة؛ فإن املعرفة يف جمتمع املعرفة 
املستقبيل تعّد هي العمل. ولذا؛ فإن هذه املعرفة حتتاج إىل مراجعة مستمرة، وإىل تقنية املعلومات حتى يمكن حتويلها إىل مرشوعات وسلع تقوم عليها اقتصاديات املعرفة يف املجتمع 
اجلديد. وإذا كانت التجربة والتعليم مها املصدران األساسّيان للمعرفة؛ فإن املشكلة التي يتعني التصدي هلا هي حتديد نوع املعرفة التي سوف حيتاج إليها جمتمع املستقبل والتي يمكن 

تطبيقها وتسويقها.
وقد أصبح جمتمع املعرفة ُينظر إليه عىل أنه املجتمع الذي تغلب عليه السامت والصفات مثل: املعرفة هي املصدر الرئيس املؤثر والفاعل يف احلياة اليومية لألفراد واملجمتع، والسياسة 

العامة. وختتلف املعرفة عن املصادر املادية األخرى ليس يف أهنا غري قابلة للنضوب وحسب، بل إهنا تتزايد وتنمو بالرشاكة وتعدد املستخدمني، لدى جمتمع املعرفة )11(. 
ومن ثّمة يمكن إدراج تلك السامت ملجتمع املعرفة يف النقاط اآلتية:

- هناك أشكال للمعرفة تتمثل يف معرفة املعلومة أو معرفة ماذا ومعرفة ملاذا ومعرفة كيف ومعرفة من، وأن تعليم األفراد عىل هذه األنواع األربعة يتم عرب وسائط خمتلفة. فمعرفة ماذا 
وملاذا تؤخذان من الكتب واملؤسسات التعليمية والتدريبية ومن قواعد املعلومات. أما النوعان كيف ومن فال يؤخذان كامال إالّ باملامرسة. كام أن هناك أربعة جماالت للتعامل مع املعرفة 

وهي توليد املعرفة ونقلها ونرشها واستثامرها)12(.
- ومن مميزات جمتمع املعرفة أيضا أن من ينتج املعرفة يمتلكها، ومن يملك املعرفة هو املؤهل للقيادة واألقدر عىل االختيار واختاذ القرار، وهي تعمل عىل إكساب املعلمني واملتعلمني 
مهارات إنتاج املعرفة ليتمكنوا من التعايش مع حتدياهتا، كام أصبح حجم املعرفة يتضاعف يف فرتات قصرية، كام تطورت دعائم الرتبية وأسسها وأصبحت تنتقل من التعّلم من أجل 
املعرفة إىل التعّلم من أجل العمل ومن التعّلم من أن نتعايش مع اآلخرين إىل التعلم من أجل أن نكون. وهكذا يصبح من الرضوري أن تتكامل هذه األسس األربعة للرتبية لتصنع 
إنسان اليوم الذي يستطيع أن يتكيف ويتعايش مع عامل الغد، ومن املهم لإلنسان أن يتعّلم ليكون صانعا للمعرفة ومصدرا هلا، وليس جمرد مستهلك أو أن يكون ما يريد هو أن يكون 

لنفسه يف إطار من التعايش مع اآلخرين)13(.
- يتمّيز جمتمع املعرفة بسيادة الثقافة املعلوماتية يف املجتمع مع توظيف التكنولوجيا احلديثة وتقنياهتا، والتحول نحو نمط إنتاج املعرفة يف البيئة االجتامعية واالقتصادية، ونرش العلم 

وبناء قدرة ذاتية عىل البحث والتطوير التقني يف مجيع النشاطات املجتمعية من خالل نرش تعليم راقي النوعية واالهتامم باجلودة.
- يتمّيز جمتمع املعرفة بظهور اإلدارة فائقة الرسعة التي تعتمد عىل رسعة االستجابة للتغرّي، ورسعة اكتساب القدرات واملعارف اجلديدة، ورسعة االبتكار والتجديد والتطور. وذلك 
متشيا مع التقدم اهلائل الرسيع يف وسائل االتصال واملواصالت ونظم املعلومات اإللكرتونية بني الدول، خمترصة بذلك حدودها السياسية واجلغرافية، وخمترصة بعدي الزمان واملكان.

- ظهور املؤسسات املختّصة واملنظامت املهنية التي يعمل فيها األفراد كفريق عمل تتحول املعرفة فيها إىل أداء، مع توظيف البحث واالستقصاء إلنتاج املعرفة واستخدامها.
- أصبحت املعرفة ذات صبغة عاملية متاحة، وهي املصدر الرئيس املؤثر والفاعل يف احلياة اليومية لألفراد واملجتمع، والسياسة العامة.

- ختتلف املعرفة عن املصادر املادية األخرى ليس يف أهنا غري قابلة للنضوب وحسب، بل إهنا تتزايد وتنمو بالرشاكة وتعدد املستخدمني، كام يعمل جمتمع املعرفة عىل حتديد املعلومات 
واملعرفة وإنتاجها، ومعاجلتها، وحتويلها، ونرشها واستخدامها من أجل التنمية البرشية.

- إن جمتمع املعرفة دائب التطور والتغرّي نحو األفضل، ولديه من أجل حتقيق ذلك رؤية عاملية طويلة األمد. كام أنه جمتمع متواصل ومرتابط بشكل جيد ومتني عرب وسائل االتصال 
ويمكنه أن يصل إىل مصادر املعلومات بسهولة ويرس.

- للطاقة البرشية قيمة ممّيزة لدى جمتمع املعرفة؛ وذلك بجعل البرش هم املصدر الرئيس لإلنتاج واإلبداع، وأن املعرفة هي – أيضا - املصدر الرئيس للقوة السياسية هلذا املجتمع.
- ثقافة عرص ما بعد الصناعة هي ثقافة تتمحور حول املعرفة ما جيعل اإلنسان املعريف يتعلم ليعيش ويعيش ليتعلم، وأن العامل املعريف أصبح بحاجة كبرية ملهارات فنّية عالية ومعارف 

علمية ختصصّية.
- يتميز جمتمع املعرفة بانتشار استخدام املعلومات بني أفراد املجتمع بكل فئاته، مع إمكانية تقديم التسهيالت واخلدمات املعلوماتية لكل أبناء املجتمع ومؤسساته، من خالل شبكة 
املعلومات العاملية، باإلضافة إىل استخدامها كمورد اقتصادي من خالل االستفادة من رفع كفاءة املنظامت واهليئات واملؤسسات املختلفة، هذا إىل جانب تشجيع االبتكار واإلبداع 

وتنمية القدرة التنافسية لناتج املؤسسات االقتصادية واملؤسسات اخلدمية والتعليمية)14(.
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إعداد األستاذ الدكتور : أمحد سّيد خليل

ج. حتديات جمتمع املعرفة )15(:
       من أبرز التحديات التي تواجه جمتمع املعرفة وبناء املجتمعات العلمية ما ييل:

لتكنولوجيا  الوصول احلقيقي  القدرة عىل  الناس توجد فجوة واسعة يف  املختلفة من  املعرفة، حيث تعني أن بني األقطار واملجموعات  القضايا الصعبة يف جمتمع  أكثر  الرقمّية من  الفجوة   -
املعلومات واالتصاالت.

- يأيت الرشخ املعريف نتيجة التأثريات املرتاكمة للرشوخ املختلفة املالحظة يف احلقول الرئيسة املكّونة للمعرفة )النفاذ إىل املعلومات، والتعليم، والبحث العلمي، والتنوع الثقايف واللغوي(، والتي 
خيلق تراكمها رشخا معرفّيا حقيقّيا يشكل حتديا جوهرّيا أمام بناء جمتمع املعرفة.

- الرشخ العلمي الناجم إىل حد كبري عن عدم التساوي االقتصادي بني املجتمعات واملؤسسات املختلفة، وبني أنامط املعرفة التي تفرضها التقنية، حيث يتم حتويل املعرفة إىل يشء يباع ويشرتى 
ويتبادل، ما يفقد املعرفة جوانبها األصيلة التي تضمن هلا البقاء والتاميز من قطاع آلخر عرب املجاالت املختلفة.

- تناقص أعداد طالب العلوم يف مؤسسات التعليم العايل واجلامعي ومقايسة أو توحيد نموذج جمتمع املعرفة مع اندثار اللغات، وفقدان التنوع اللغوي، ومحاية حقوق امللكية الفكرية، وسيطرة 
القطاع اخلاص عىل الوصول إىل املعرفة عىل حساب دائرة املعرفة العامة.

والثقافية،  االقتصادية،  والعوملة  والتكنولوجيا،  االتصاالت  وثورة  املعرفية،  والثورة  املعرفة،  جمتمعات  تداخل  املعرفة  جمتمع  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  إنه  القول  ويمكن   
والسياسية، والرتبوية، وأمام هذه التحديات يتزايد أمهية دور املعلم يف بناء التلميذ وإكسابه مهارات التعّلم الذايت كي حيصل عىل املعرفة بنفسه، ومهارات التفكري املتنوعة ليتمكن من أن يتعايش 

يف جمتمع الغد.
كام أن التحديات السابقة تثري جمموعة أسئلة يف ذهن معّد الورقة تتمثل يف ما هو موقع ومكانة العرب يف هذه املعادلة اجلديدة؟ وماذا أعّدت الدول العربية ملجتمع املعرفة؟ وما هي   
السياسات التنموية واالسرتاتيجيات املختلفة التي اعتمدهتا لالستفادة من االنفجار املعلومايت واللحاق بالدول املتقدمة وتفادي التهميش والتأخر؟ باإلضافة إىل ماذا تقدم لالرتقاء باملعلم 

العريب وإعداده ملجتمع املعرفة؟
د.  أبعاد جمتمع املعرفة )16(:

أصبح ملجتمع املعرفة أبعاد خمتلفة ومتشابكة. ومن أهم هذه األبعاد:
- البعد االقتصادي: والذي يعني أن املجتمع الذي ينتج املعلومة ويستعملها يف خمتلف رشايني اقتصاده ونشاطاته املختلفة هو املجتمع الذي يستطيع أن ينافس ويفرض نفسه.

- البعد التكنولوجي: وهذا يعني رضورة االهتامم بالوسائط اإلعالمية واملعلوماتية وتكيفها وتطويعها حسب الظروف املوضوعية لكل جمتمع كام يعني توفري البنية الالزمة من وسائل اتصال 
وتكنولوجيا االتصاالت وجعلها يف متناول اجلميع.

- البعد االجتامعي: حيث إن املجتمع هنا مطالب بتوفري الوسائط واملعلومات الرضورية من حيث الكم والكيف ومعدل التجدد ورسعة التطوير للفرد.
- البعد الثقايف: والذي يعني بنرش الوعي والثقافة يف احلياة اليومية للفرد واملجتمع ككل.

- البعد السيايس: وهو إرشاك اجلامهري يف اختاذ القرارات بطريقة رشيدة وعقالنية، وتوفري حرية تداول املعلومات، وتوفري مناخ سيايس مبني عىل الديمقراطية والعدالة واملساواة.  
ه. املتطلبات الرتبوية لبناء جمتمع املعرفة:

إن االستجابة ملتطلبات بناء جمتمع املعرفة وما يستلزمه من تغري يف سياسات الرتبية وأهدافها ومضامينها وبنائها، تضفي عىل أدوار املعلم يف العملية الرتبوية أمهية متزايدة وشأنا   
أكرب.فتطوير املناهج الدراسية من حيث األهداف، واملحتوى، والطرائق، واألساليب التعليمية، وأساليب التقويم، وترمجتها إىل واقع النشاط الرتبوي، وبام يمكن املدرسة من تقديم تعليم راقي 
النوعية، إنام يعتمد عىل املعلمني من حيث كفاياهتم ووعيهم بمهامهم وإخالصهم يف أدائها، ألن املعلم هو عصب العملية الرتبوية، والعامل الرئييس الذي يتوقف عليه نجاح الرتبية يف بلوغ 
غاياهتا وحتقيق دورها يف إعداد اجليل ملستقبل أفضل، وهو القادر عىل حتقيق أهداف التعليم وترمجتها إىل واقع ملموس باعتباره ركنا أساسّيا من أركان العملية التعليمية/التعلمية، ال بل حجر 
الزاوية فيها. » فاملعلم اجليد ـ حتى مع املناهج املتخلفة،  يمكن أن حيدث أثرا طيبا يف تالميذه، بينام املعلم السيئ حتى مع املناهج اجليدة ال يمكنه أن يقدم شيئا » )17(. وإذا أمعنا النظر يف نجاح 
بناء جمتمعات واقتصاد وثقافة املعرفة يف بلدان مثل اليابان وكوريا اجلنوبية وماليزيا وتايوان، لوجدنا أن ما يمّيز تلك النجاحات اإلرادة السياسية املصممة لدى سلطات احلكم يف تلك الدول، 

واالستجابة املجتمعية احلامسية املتعاونة مع تلك اإلرادة.
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خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وإعداد املعلم
يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة

إن بناء جمتمع املعرفة يتطلب ثالثة أنشطة: إنتاج املعرفة، ونرشها، والتعامل معها يف حّل قضايا املجتمع. أما إنتاج املعرفة، فإنه عادة يتم يف اجلامعات ويف مراكز البحوث. فإذا بخلت 
الدولة عىل أماكن اإلنتاج، كام هو احلال بالنسبة للدول العربية، حيث إن ما يرصف عىل البحث أقل من العرش بالنسبة إىل ما ترصفه كثري من الدول املتقدمة، فإن بناء جمتمع املعرفة 
يصبح شبه مستحيل. وإذا قمعت حرية البحث من قبل بعض قوى املجتمع، تارة باسم الدين وتارة أخرى باسم العادات والتقاليد وغريها، فإن إنتاج املعرفة يتعثر ويتشّوه. ولكي 
يزدهر إنتاج املعرفة حيتاج إىل أن تستعمل نتائجه من قبل خمتلف مؤسسات املجتمع وبخاصة املؤسسات االقتصادية، وإال تنقلب عملية البحث إىل ترف عبثي ال يسهم يف عملية التنمية، 

وتوضع النتائج يف األدراج وعىل الرفوف)18(.

إن استعامل املعرفة يف حّل قضايا املجتمع هو وحده الكفيل بالدفع إىل املزيد من إنتاج املعرفة، وهذا ال حيدث يف األرض العربية التي تفضل حكوماهتا ومؤسسات قطاعها اخلاص 
املناقشة، وبنية  قاعات االجتامعات ولوحات  مادية تضم  بنية حتتية  املعرفة  يتطلب جمتمع  ثم  العربية. ومن  البحثية  ثقتها يف مؤسساهتا  لعدم  أن تستورد احللول اجلاهزة من اخلارج 
حتتية تكنولوجية مثل تقنيات تقاسم املعلومات والقوائم الربيدية اإللكرتونية، والبوابات القائمة عىل اإلنرتنت، وحجرات املحادثة وعقد املؤمترات املرئية، واالجتامعات التخيلية 
االفرتاضية، وبيئات التطوير من خالل التعاون والتعلم عن بعد)19(. وإرادة سياسية صادقة وفاعلة من قبل الدول العربية، وبدون جمتمع يثق بصدق تلك اإلرادة ويتفاعل معها، 
فإن احلديث عن بناء جمتمع املعرفة العريب يصبح حلاًم ال يرتبط بالواقع )20(. أي أنه إذا ما أردنا بناء جمتمع املعرفة ينبغي اعتبار أربعة مبادئ رئيسة يف عملية البناء تتمثل يف املساواة يف 
أحقّية احلصول عىل التعليم وتيسريه. وحرّية التعبري. وتوفر املحتوى ووجود قطاع قومي ووطني للمعلومات. واملحافظة عىل التعدد الثقايف واللغوي، وتنميتهام. ومن ثم يقتيض أن 

كل فرد يف جمتمع املعرفة جيب أن يعرف ويتمكن من الوصول إيل مصادر املعرفة يف هذه املنظومة ويف االستفادة واملشاركة الفاعلة يف هذه املعرفة.
كام أن التغرّيات والتحوالت التي نعيشها يف ظل جمتمع املعرفة والتي حققت إنجازات غري مسبقة عىل كافة األصعدة، يتطلب من النظام التعليمي العديد من املتطلبات التي ال بّد من 
توافرها واالنطالق منها، حتى نستطيع أن نحقق - فعال - إصالحا تعليمّيا. ومن أبرز هذه التحديات اعتامد فلسفة تربوية تساعد عىل إكساب املتعلمني القدرات واملهارات التي متكنهم 
من تفسري الظواهر وفحص احلقائق، والتأكيد عىل التحول نحو تنمية قدرات املتعلم، وتطوير اإلنسان املنتج للمعرفة املبدع للتكنولوجيا مع وحدة املعرفة وتقارب العلوم وتكاملها، 

باإلضافة إىل  تعظيم االستفادة مما يتيحه التطوير التكنولوجي من أدوات تعليمية إلكرتونية عديدة من أمهها مواجهة الطلب املتزايد عىل التعليم الذي يفرضه جمتمع املعرفة)21(.
ومن متطلبات بناء جمتمع املعرفة : تطوير النظم الرتبوية لتلبي احتياجات املتعلم والتنمية االقتصادية واالجتامعية، والسعي إىل تكوين اإلنسان متعدد املهارات، والعمل بمبدأ الرتبية 

املستدامة، ومساعدة املدرسة إلعداد اإلنسان القادر عىل التعّلم الذايت.
كام أصدر تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2003، إن بناء جمتمع املعرفة يقوم عىل مخسة أركان تتمثل يف إطالق حريات الرأي والتعبري، وضامهنا باحلكم الصالح والنرش الكامل 
للتعليم راقي النوعية، إىل عناية خاصة للتعليم والتعّلم املستمر مدى احلياة، مع توطني العلم وبناء قدرة ذاتية يف البحث والتطوير الثقايف يف مجيع النشاطات املجتمعية، والتحول نحو 

نمط إنتاج املعرفة يف البيئة االجتامعية واالقتصادية العربية باإلضافة إىل تأسيس نموذج معريف عريب عام )22(.
وهناك منطلقات مقرتحة لبناء جمتمع املعرفة تتمثل يف بلورة إسرتاتيجية عربية للتنمية املعلوماتية، وأن يكون هناك تكتل عريب ملواجهة ترشذم العرب معلوماتـّيا واتصالّيا، واللحاق 

بالنقلة النوعية احلالية للمعرفة اإلنسانية، باإلضافة إىل صناعة املحتوى العريب القادر عىل إعداد املعلم العريب ملواجهة جمتمع املعرفة )23(.

ويف ضوء ما سبق يمكن صياغة بعض املتطلبات الرتبوية لبناء جمتمع املعرفة كام ييل)24(:
- أن تتبنى الدول العربية عقد مؤمترات استثنائية للمسؤولني من الوزراء العرب والوزراء املختصني واملهتمني بالرتبية والتعليم يف الوطن العريب، واالستفادة  من املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم بام قامت به من جهود لالرتقاء باملعلم العريب وكفايته املهنية، حيث قامت بعمل العديد من االسرتاتيجيات واخلطط والربامج واملرشوعات التي تويص باالهتامم 
باملعلم العريب يف كل املراحل التعليمية املختلفة - بداية - من مرحلة ما قبل املدرسة وحتى التعليم العايل، وتفعيل خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب التي تقوم بتنفيذها املنظمة لتعزيز 

تبادل األفكار والتجارب واخلربات، واملسامهة يف تطوير التعليم العريب، وتوسيع قاعدته وفق املعايري والضوابط العاملية. 
- تنفيذ مرشوعات عربية موحدة، والعمل عىل توسيع نطاق استخدامها، وزيادة عدد املسامهني فيها من أجل تطوير العمل الرتبوي والتعليمي يف األقطار العربية، إضافة إىل بناء أسس 

الوحدة التعليمية التكاملية.
- بناء بنك معلومات خاص باملنتج املعريف يف املجال الرتبوي يف الوطن العريب يسهم يف تطوير أنظمة املعلومات الرتبوية. 

- إعفاء اإلنتاج الثقايف واملعريف العريب من كتب وبرامج وأفالم وبرجميات وصحف وجماالت ومعارض فنية من كل القيود والرسوم اجلمركية، وإعطاء التبادل بني الدول العربية هلذه 
املنتجات أولوّية عىل غريها.
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إعداد األستاذ الدكتور : أمحد سّيد خليل

تنمية مرشوعات النرش اإللكرتوين املتبادل وتعميمها يف كل األقطار العربية – خاصة - يف الصحف واملجالت الثقافية، وتعميمها لكل اإلنتاجات الفكرية واإلبداعية، وتنشيط سوق الكتاب 
اإللكرتوين بني األقطار العربية. 

بالعملية  واالرتقاء  التدريس  أساليب  تطوير  يف  تسهم  تعليمية  برجميات  وإنتاج  اإللكرتوين  التعلم  تكنولوجيا  باستخدام  التدريب  وأساليب  التعليم  مناهج  لتطوير  مشرتكة  مشاريع  تنفيذ   -
التعليمية، والثقافة التعليمية اإللكرتونية وذلك لتطوير وجتويد األداء النوعي للمؤسسات واملنظومات الرتبوية داخل الوطن العريب. 

- توفري مناهج وبرامج تساعد يف توطني تكنولوجيا التعلم اإللكرتوين التي تسهم يف تطوير التعليم، واعتامدها وتوزيعها عىل كامل أقطار الوطن العريب. 
- تنفيذ املرشوع العريب لتوطني تكنولوجيا التعلم اإللكرتوين باستخدام املناهج والربامج احلديثة والذي يستهدف الوصول إىل استخدام التكنولوجيا التقانية املعلوماتية يف كل متطلبات التنمية 

واحلياة اليومية.
- استثامر اإلمكانات املادية املتاحة يف تعزيز احلركة العلمية، وتوفري عنارص اجلذب املتنوعة واملهمة من احرتام البحث العلمي وإنتاجه والتي منها: األجور املرتفعة والتألق العلمي واالجتامعي 
واملايل للمعلم يف مجيع املراحل التعليمية كوسيلة متكنه من إنجاز الطموح العلمي الذي يتوق إليه، وتقدير العلم والعلامء، وتقدير االبتكار وصيانة ملكيته، مع ما يستلزمه ذلك من التشجيع 

والرتقية واجلوائز املادية واملعنوية. 
- تنشيط مؤسسات الرتمجة العربية احلكومية واألهلية من وإىل اللغات احلّية، وباألخّص اجلوانب العلمية واإلبداعية املستقبلية، ليسهم كل ذلك بفاعلية يف حتقيق اإلصالحات التنموية الشاملة 

يف الوطن العريب. 
- اعتامد املؤسسات املعلوماتية وبناء جمتمع املعرفة والتكنولوجية، والربط بني احتياجات الرتبية والتعليم، وبني إنتاج البحث العلمي يف امليدان من خالل وضع برامج تدريبية وتعليمية إلعداد 

وتصميم وإنتاج وتنفيذ منتجات التكنولوجيا املعلوماتية يف كل مستلزمات احلياة، ووضع خطة عربية متكاملة.
- إعداد االسرتاتيجية العربية للتعلم اإللكرتوين، وتوسيع ومتكني قاعدة استخدامه يف التعليم بمراحله وأنواعه كافة من خالل اإلفادة من خمتلف الوسائل احلديثة، والتجارب العاملية املامثلة 

الناجحة يف العملية الرتبوية وصوالً إيل اإلسهام يف بناء جمتمع املعرفة. 
 ويف هناية هذا العرض هلذه املتطّلبات، فإن السعي نحو بناء منظومة جمتمع املعرفة هناك عنارص ونشاطات وقضايا كثرية ينبغي أخذها يف االعتبار، ويمكن النظر إىل هذه املنظومة نظرة مخاسية 
األـبعاد تشمل البعد اإلسرتاتيجي الذي يعمل عىل وضع اخلطط الالزمة، والبعد التقني الذي هيتم بالتقنيات التي حتتاج إليها أو تلك التي يمكن أن نستفيد منها، وبعد املؤسسات العاملة يف 

املجاالت املعرفية املختلفة إىل جانب البعد البيئي املعريف الذي جيب أن يسهم يف تفعيل نشاطات دورة املعرفة واالستفادة منها يف إعداد املعلم العريب ملجتمع املعرفة)25(.
ثانيا:  املعلم العريب وجمتمع املعرفة:

يواجه املعلم العريب اليوم مهاما ومسئوليات أكثر تعقيًدا وصعوبة عاّم كان عليه الوضع يف املايض،  حيث إّنه توجد اليوم فجوة واسعة بني خصائص ومهارات املعلم الذي تتطلبه ظروف عرص 
املعلومات واملعرفة الراهن، وخصائص املعلم احلايل يف املدارس العربية. وتعد اإلمكانات اجلديدة التي يتيحها جمتمع املعرفة يف التنمية اإلنسانية الدائمة من أكرب احلوافز التي يمكن أن تساعد عىل 
تطوير التعليم واالرتقاء بإعداد املعلم ودوره املنوط به )26(، ومن ثم فقد جاء اجلزء الثاين ليلقي الضوء عىل مكانة املعلم العريب يف جمتمع املعرفة، ودواعي إعداده يف جمتمع املعرفة وخصائصه 

ودوره يف ظل جمتمع املعرفة.
أ. مكانة املعلم العريب ودواعي إعداده ملجتمع املعرفة:

التهيؤ ملواجهة حتديات  بفاعلية ووعي معها بغرض  التعامل  يستلزم  التعليمية، وهذا  األنظمة  املعرفة حتديات كثرية عىل خمتلف  العوملة  والتحول ملجتمع  العاملية يف عرص  املتغريات  فرضت 
املستقبل. تلك املتغريات تتطلب مواطنًا عرصّيا متفتح الذهن لديه احلافز والقدرة عىل التفكري اخلالق واإلبداع واالبتكار والتميز. مع التأكيد عىل اهلوية العربية والرتاث احلضاري 

وتأكيد الوالء واالنتامء للوطن العريب. ومن هنا تعترب التنمية املهنية للمعلمني والعاملني يف احلقل الرتبوي مدخال مهاًم وأساسًيا من مدخالت العملية التعليمية، حيث أهنا هتتم بتحسني أداء 
املعلمني وهيئات التوجيه واإلرشاف واإلدارة والقيادات التعليمية ،بام جيعلهم قادرين عىل القيام بأدوارهم التعليمية. ولقد استلزم ذلك األمر إعادة صياغة مفهوم مهنة التعليم وما تتطلبه 
من حتمل املعلمني ألدوار ومسؤوليات جديدة واكتساب مهارات خمتلفة، وتعديل الطريقة التي يامرسون هبا وظائفهم حتى يمكنهم مواكبة ذلك التدفق املعريف، ومن ثّم تزايد االهتامم بإعداد 

املعلمني ، وحماولة حتديث وجتديد أدوارهم بصفة مستمرة )27(.
ويعد املعلم الركيزة األساسية يف النظام التعليمي،  وعليه تبنى مجيع اآلمال املستقبلية التي هتدف إىل حتسني العملية التعليمية،  وبقدر االهتامم والتطور الذي يلحق بمستوى املعلم؛ بقدر ما يؤدى 
إىل نمو الطلبة وتطورهم فاملعلم كقائد يؤثر تأثرًيا كبرًيا يف طلبته ، ألنه العنرص الفّعال الرئيس يف عملية تنشئة الطلبة، فاألطباء واملهندسون ورجال األعامل وغريهم من فئات املجتمع ، يتأثرون 
يف خلفياهتم املعرفية ومهاراهتم وسلوكهم إىل حد كبري بسلوك معلميهم، وما بذله هؤالء املعلمون من جهد طوال سنوات تعليمهم، فاملعلم عنرص مهم يف العملية التعليمية، فهو الذي خيطط 

ويبعث النشاط يف التعليم ويضفي عىل الكتاب واملحتوى واألنشطة والوسائل والتجهيزات ما يكمل نقصها إذا كان ثمة نقص ، ويوّظف هذه العوامل خلدمة التلميذ.



8ملخصات أوراق العمل

خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وإعداد املعلم
يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة

 إن تطور املناهج وترمجتها إىل واقع النشاط الرتبوي، وتطوير الطرائق واألساليب التعليمية وأساليب التقويم، إنام يعتمد عىل املعلمني من حيث كفايتهم ووعيهم بمهامهم وإخالصهم يف أدائها، 
ألن املعلم هو عصب العملية الرتبوية والعامل الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح الرتبية يف بلوغ غاياهتا،  وحتقيق دورها يف تطور احلياة يف عاملنا اجلديد، وهو القادر عيل حتقيق أهداف التعليم 
وترمجتها إىل واقع ملموس، فهو ركن أسايّس من أركان العملية التعليمية، فهو الذي يعمل عىل تنمية القدرات واملهارات عند التالميذ عن طريق تنظيم العملية التعليمية وضبطها، واستخدام 

تقنيات التعليم ووسائله ، ومعرفة حاجات التالميذ وطرائق تفكريهم وتعلمهم، وهو عنرص أسايّس يف أي موقف تعليمي ألنه أكرب مدخالت العملية التعليمية وأخطرها بعد الطلبة)28(.
والشك أن العلامء والبارعني يف خمتلف جماالت احلياة ، قد عاشوا خربات تربوّية وّفرها هلم معلمون متميزون طوال مراحل تعليمهم، األمر الذي أثر يف بناء شخصياهتم وصقل تفكريهم عىل 
نحو مكنهم من التفوق والتمّيز يف جمتمعهم ، وتوصلوا إىل االكتشافات واالخرتاعات املؤثرة يف حياة البرشية وتقدمها. وإذا كان أحد أهداف العملية التعليمية تنمية شخصية الفرد وإكسابه 
اجتاهات إجيابية نحو املجتمع، وثقافته وحتقيق تكّيفه الشخيص واالجتامعي، وتزويده باخلربات واملهارات التعليمية التي متكنه من أداء دوره الوظيفي الذي يتوقعه املجتمع منه، فإن دور املعلم 
يرتبط بتلك األهداف العامة، وأن مقدرة املعلم عىل الوفاء بمسؤولياته جتاه املجتمع والتلميذ تتحدد بمدى استيعابه ألهداف العملية التعليمية ،ومتطلبات املجتمع وتوقعاته من دوره كمعلم. 
كام أن أداءه لدوره الرتبوي والتعليمي يتأثر أيًضا بمدى إتقانه للمهارات واملعارف املرتبطة بتخصصه وقدرته عىل االنتقاء واالختيار من خرباته، بام يؤثر به عىل خربات ومهارات اآلخرين، 

واستجابته واستيعابه للمستحدثات الرتبوية ووسائل التعليم وظروف التغري بالنسبة للمجتمع ومتطلباته وتوقعاته املتجددة من دوره كمعلم.
ومّلا كان للمعلم هذه األمهية يف العملية الرتبوية، فمن الرضوري أن ينال من العناية القدر الذي يتناسب مع الدور اخلطري الذي يقوم به يف إعداد النشء وتكوينهم ، ولذلك هتتم املجتمعات مهام 
تباينت بإعداد املعلمني يف إطار الفلسفة السياسية واالجتامعية، ويف احلدود التي جتعلهم قادرين عىل ممارسة مسؤولياهتم لتشكيل املواطن الصالح للمجتمع، ولذلك فإن املعلم الكفء يمثل 

دون شك ذخرية قومية كربى، ذلك أن تكوين جيل بأكمله يعتمد إىل حد كبري عىل ما يتصف به املعلم من سامت تعاونه عىل أداء هذه املهنة)29(. 
 ويف ضوء ما سبق يمكن إدراج دواعي إعداد املعلم ملجتمع املعرفة، فيام ييل: )30( 

رة يف ضوء إدارة اجلودة الشاملة . وحتقيق نقلة نوعية يف عمليتي التعليم والتعلم، وجعل  - تطوير أداء مجيع املعلمني عن طريق تنمية روح العمل التعاوين واجلامعي يف تنفيذ املناهج الدراسية املطوَّ
املتعلم هو حمور العملية التعليمية كهدف وعائد، مع االهتامم بمستوى أداء املعلمني وقياسه هبدف تطويره، وأن تتحمل املدرسة مسؤولية تنمية املعلمني مهنّيا وتشجيعهم عليها وذلك ملواجهة 

املتطّلبات الرتبوية التي يفرضها جمتمع املعرفة.

- اختاذ كافة اإلجراءات التي هتيئ مناخا داعام لضامن حسن تنفيذ املنهج الدرايس، والوقوف عىل املشكالت الرتبوية والتعليمية يف امليدان التي تواجه املعلم يف تنفيذ املناهج الدراسية اجلديدة، 
وحتقيق التواصل الرتبوي مع املعلمني وجعلهم مشاركني حقيقيني يف تطوير أداء العملية التعليمية.

- رفع مستويات التنمية املهنية للمعلمني عىل الوفاء بمتطلبات الطالب وأولياء أمورهم واملجتمع، وحتقيق آمال األمة املنوطة بالتعليم، وضبط وتطوير نظام إدارة اجلودة الشاملة للمناهج 
الدراسية يف ضوء املعايري القومية والدولّية.

ب. خصائص املعلم العريب يف ظل جمتمع املعرفة:
املعلم هو العنرص األسايس يف أي جتديد تربوي؛ ألنه أكرب مدخالت العملية الرتبوية وأخطرها بعد التالميذ. ومكانة املعلم يف النظام التعليمي حتدد أمهيته من حيث إنه مشارك رئيس يف حتديد 
الكمبيوتر  يعتمد عىل  للتعلم والتعليم، بل أصبح  الورقة والقلم كوسيلة  يعتمد عىل  املعلم  يف معظم األحيان   يعد  التعليم واجتاهه، وبالتايل نوعية مستقبل األجيال وحياة األمة. ومل  نوعية 
واإلنرتنت. وهذا مل يأت فجأة، وإنام حدث بشكل متدرج وعىل مراحل متعددة ومتداخلة؛ فقد تطور دور املعلم من جمرد ملقن حيشو ذهن الطالب باملعلومات، إىل شارح هلذه املعلومات، ثم إىل 
مستخدم لوسائل تعليمية وتوضيحية، لتوصيل ما يريد توصيله إىل الطالب، سواء كانت تلك الوسائل صوًرا  أو ملصقات أو جمّسامت أو خرائط، ولكن دون أن يرافقها ختطيط الستخدام تلك 

الوسائل، أو اهلدف من إجرائها، أو حتى توقيت استخدامها ومدى مناسبتها للطالب)31(. 
هذا باإلضافة إىل الدور الريادي الذي يلعبه املعلم،  فهو رائد اجتامعي يسهم يف تطوير املجتمع وتقدمة عن طريق تربية النشء تربية صحيحة تتسم بحب الوطن، والدفاع عنه واملحافظة عىل 
الرتاث الوطني واإلنساين، وتسليح التالميذ بطرق التعلم الذايت التي متكنهم من متابعة اكتساب املعارف وتكوين القدرات واملهارات، وغرس قيم العمل اجلامعي يف نفوسهم وتعويدهم عىل 
ممارسة احلياة الديمقراطية قي حياهتم اليومية، وينظر علامء التنمية البرشية للمعلم عىل أنه يشكل املصدر األول للبناء احلضاري واالقتصادي واالجتامعي لألمم من خالل إسهاماته احلقيقية يف 
بناء البرش، واحلجم اهلائل الذي يضاف إىل خمزون املعرفة؛ ومن ثم ترتفع مستويات اإلنتاج القومي العام والذي بدوره ينعكس عىل زيادة مستويات دخل أبناء األمم وحتقيق الرفاهية االجتامعية.
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إعداد األستاذ الدكتور : أمحد سّيد خليل

إن نجاح املعلم يف أداء رسالته منوط بام يتوافر لديه من خصائص شخصية ومهنية وعقلية واجتامعية وثقافية وغريها، فالعلم ال يكفي وحده كسالح للمعلم، إذ ال بد أن يسانده ويسري معه جنبًا 
إىل جنب أمور أخرى والتي منها تقبله ملهنته واستعداده هلا، واحلرص عىل اإلبداع والتفوق يف أدائه، وأن يكون خبريًا مفتنا يف عرض علمه، وتربوّيًا وإنسانًا يف تعامله مع طالبه، وقائدًا قدوة يف 

عزيمته ووطنيته، ووالئه وانتامئه وطموحه، مجياًل يف هندامه وأخالقه متوازنًا يف انفعاالته وغريها من اخلصائص التي حازها املعلم لضمنا أو لظفرنا بمعلم عرصّي بكل جوانبه.
ومن منطلق املسؤوليات واألدوار اجلسام امللقاة عىل كاهل املعلم يف هذا العرص، وحتى يستطيع أن يقوم بتلك األدوار البد وأن تتوافر فيه جمموعة من الصفات واخلصائص املتطلبة للمعلم 

العرصي ملواجهة التحديات املستقبلية ملجتمع املعرفة تتمثل يف: )32( )33( )34(
- تكامل الصفات الشخصية من حضور الذهن والدقة يف األداء وحسن الترصف واإلخالص يف العمل واحلب والرغبة األكيدة للعمل يف هذه املهنة. واإلملام والوعي بالثقافة العامة. واملحبة 

الدائمة للطالب واملعاملة احلسنة املمزوجة بالصدق واألمانة.
- أن تكون له خصائص شخصية تتمثل يف أن يتمتع املعلم بصحة جيدة وعقلية جيدة. وأن يكون عادالً أمينًا متساميًا صادقًا بأقواله وأفعاله، وأن يكون هادئًا واسع الصدر، وأن يتسم بالرزانة 

وثبات الشخصية، وأن يكون متفتح الذهن ولديه القدرة عىل القيادة السليمة.
- أن تكون له خصائص علمية تتمثل يف أن يكون ملاّمً بجوانب املعرفة العلمية والرتبوية، وقادرًا عىل طرح األسئلة، ويعرف خصائص طالبه النفسّية واألكاديمية واالجتامعية واالقتصادية، 

وحيسن االتصال والتواصل مع أولياء األمور، وملاّمً بطرائق وأساليب التدريس والقياس والتقويم.
- جيب أن يكون لديه قدرة عقلّية متكنه من معاونة طلبته عىل النمو العقيل، والسبيل إىل ذلك هو أن يتمتع املعلم بغزارة املادة العلمية، أي أن يعرف ما يعلّمه أتّم املعرفة، وأن يكون مستوعًبا ملادة 
ا، وأن يكون شديد الرغبة يف توسيع معارفه وجتديدها، مرن التفكري يداوم عىل الدراسة والبحث يف فروع  ختصصه أفضل استيعاب، ويكون متمكنًا من فهم املادة التي ألقيت عىل عاتقه متكنًا تامًّ

املعرفة التي يقوم بتدريسها وملامًّ بالطرق احلديثة يف الرتبية.
- أن تتوافر لديه الرغبة يف التعليم بحب ودافعّية، وأن حيقق ذاته االجتامعية واملهنية،  فيسعى للتعاون واالبتكار لصالح املهنة، كذلك أن حيرص عىل حضور الدورات التدريبية واالستفادة منها 

يف جمال عمله وبذلك ينمو مهنيًّا ويتقدم علميًّا.
- أن يتمتع بمجموعة من السامت االنفعالية واالجتامعية ، ومن أبرز هذه السامت أن يكون متزًنا يف انفعاالته وىف أحاسيسه. ذو شخصية بارزة. حمًبا لطلبته. ملتزًما بآداب املهنة، وأن يتصف 
باملهارات االجتامعية ألن املجتمع املدريس جمتمع إنساين يقوم عىل التفاعل االجتامعي بني أعضائه من طلبه ومعلمني وإداريني وموجهني وأولياء األمور.  ويفرض هذا الواقع عىل املعلم التعاون 

معهم مجيًعا واملحافظة عىل عالقات إجيابية فّعالة، كذلك أن يتميز باملوضوعية والعدل يف احلكم والبعد عن االنحياز والنظرة الشخصية.
- أن يكون لديه معرفة واعية بطبيعة املعرفة املطلوبة، ولديه القدرة عىل تطبيق احلقائق واملبادئ والقوانني التي يفرزها جمتمع املعرفة.

- أن يستخدم الطريقة العلمية والعمليات واألساليب العلمية يف حل املشكالت، وأن يدرك التفاعل التام بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع.
- أن ينمي يف نفسه االهتامم بالبحث املستمر عن مصادر املعرفة اجلديدة، وأن يكون لديه العديد من املهارات العملية والعلمية التي جتعله قادرا عىل املشاركة يف األنشطة التي تساعد عىل تقدم 

املجتمع، وأن يكون لديه القدرة عىل التعامل مع معطيات التكنولوجيا احلديثة.
ج- دور املعلم العريب  يف ظل جمتمع املعرفة:

يواجه املعلم العريب بسبب التأثريات املتزايدة للمنجزات التقنية والتكنولوجية والعلمية واإللكرتونية والتنظيمية واملؤسسية حتديات ضخمة وعميقة. فمجتمع املعرفة كتحّد من التحديات التي 
تواجهها األمة تضع بمّدها املتعاظم املعلم وما يقوم به من دور يف عمق التحدي الصارم. وأن االستجابة ملتطلبات بناء جمتمع املعرفة وما يستلزمه من تغيري يف سياسات الرتبية وأهدافها تضفي 

عىل أدوار املعلم يف العملية التعليمية والرتبوية أمهية متزايدة، حيث إّنه العنرص األسايس يف أي جتديد تربوي وأدواره اجلديدة يف جمتمع املعرفة تتطلب فيه ما ييل:
- يف ظل جمتمع املعرفة تتغري أدوار املعلم من جمرد حافظ للنظام، وناقل للمعرفة باعتباره املالك للمعلومات واملعارف، إىل كونه مرشد وميرس ومنظم لبيئة التعلم، وتغري من ملقن وحمارض إىل 
مهندس للتعلم وواضع خلطة البحث. ويقوم بدور القدوة أمام تالميذه ويقوم بدور الباحث، ويستخدم اسرتاتيجيات تعليمية متنوعة تراعي التباين بني التالميذ، ويصبح مسؤوال عن تنمية 

مهاراته الشخصية واملهنّية والرتبوية بام حيقق مبدأ التعلم مدى احلياة )35(.  
- أصبح دور املعلم يف ظل جمتمع املعرفة قائم عىل الرشاكة بينه وبني الطالب، حيث يقوم بتوجيه الطالب للمصادر القيمة للمعرفة وتدريبهم عىل طرق احلصول عليها، وباالستعانة بمختلف 

الوسائل والتقنيات الرضورية، وأصبح عليه أن يعرف كيف وأين يمكن احلصول عىل املعرفة ؟ )36(.
- عىل املعلم أن يواصل التعلم وهو يزاول مهنة التعليم ليواكب التغريات والتطورات، استجابة للمفاهيم والتعريفات اجلديدة لسري العملية الرتبوية والتعليمية، وتفاعلها ومضموهنا وللمعرفة 
وللتوقعات يف املعرفة اجلديدة والتقنيات املتطورة وأساليب التدريس، والتفاعل الصفي املتمحور حول املتعلم، وحماولة التعرف عىل توقعات املجتمع ذاته من الفرد املتعلم حتى يمكن للمعلم 

مواجهة ما يطرأ عىل العملية التعليمية من تغريات وتطورات)37(.
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خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وإعداد املعلم
يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة

- أن يدرك أمهية التغيري اجلذري الذي يطرأ عىل دوره ملقابلة جمتمع املعرفة، من خالل االستناد عىل قاعدة فكرية متينة يف عمله وسلوكه، وإدراك أمهية الفئة التي يتعامل معها وأمهية دوره يف عرص 
العوملة ويف عرص املعلومات والتقنيات، مع االهتامم بالتعليم اإللكرتوين. وأن يكون منفتحا عىل العامل ليكون قادرا عىل جماهبة كل جديد)38(.

- عىل املعلم اغتنام كل الفرص املتاحة للتعلم واستخدام كل وسائل البحث واالتصال املتاحة من السفر واالتصال بأصحاب املعرفة، واملشاركة يف جمالس العلم واالنضامم إىل حلقات التعلم ، 
وأن يكون مستخدما جّيدا لتقانة املعلومات يف تيسري عملية التعّلم )39(.

- عىل املعلم أن يتعرف عىل األجهزة واألدوات ومعرفة كيفية استخدامها يف املواقف التعليمية املختلفة، وكيفية التعامل معها وصيانتها، خاصة وأن استخدامها اجليد يمكن أن يساعده يف حتقيق 
أهداف التدريس والتدريب والتقويم اجليد، بام يوفر لديه الوقت واجلهد الذي يبذله يف العملية الرتبوية والتعليمية )40(.

- عىل املعلم أن يتحول من جمرد ملقن معلم ومدرس وناقل وشارح للمعارف والعلوم إىل مريب ينقل قيم حضارية وثقافية تؤثر يف الشخصية والعقلية والذهنية والسلوك وفقــــا ملـــــــا 
يتطلبـــــه جمتمع املعرفة )41(.

- أن يكون دور املعلم مرشدا تربوّيا يساعد تالميذه عىل تطوير قدراهتم وإمكاناهتم، وعىل اكتشاف كفاياهتم اخلاصة وجماالت النشاط التي يستطيعون النجاح فيها باعتبارها أكثر توافقا مع 
دوافعهم احلقيقية. ومن ثم ضامن الرشوط املناسبة لعملية التوجيه املدريس واملهني مما يسهل عليهم إجياد عمل بعد خترجهم. )42(. 

ولن يتأتى املعلم أن يقوم هبذه األدوار دون إعداد جيد وتدريب مستمر ليحقق التنمية املهنية املستمرة، وبالتايل مل يعد اإلعداد األويل الذي حصل عليه يف كليات ومعاهد إعداد   
املعلمني كافيا للقيام هبذه األدوار، ومن هنا أصبح ال بّد من إعادة النظر يف عملية إعداد املعلم العريب ليقوم بدوره كامال يف ضوء املتطلبات الرتبوية ملجتمع املعرفة، وهذا يقودنا إىل إلقاء الضوء 
عىل واقع إعداد املعلم يف بعض الدول العربية واألجنبية بصورة مبسطة مع استقرار واستنباط بعض املالحظات عىل إعداد املعلم من خالل القراءات والدراسات التي اهتمت هبذا املجال يف 

هذه الدول يف هناية عرض الواقع متهيدا للوقوف عىل ما حتتاجه الدول لالهتامم باملعلم العريب، بام يتناسب إعداده مع متطّلبات جمتمع املعرفة.
ثالثا:  واقع إعداد املعلم يف بعض الدول العربية واألجنبية:

تتكون برامج إعداد املعلمني يف غالبية النظم التعليمية يف بالد العامل من ثالثة جوانب رئيسية هي اجلانب األكاديمي )التخصيص(، واجلانب الثقايف، واجلانب املهني) الرتبوي(. ويشتمل كل 
جانب من هذه اجلوانب عىل مقررات نظرية وعملية هتدف يف جمملها إىل إعداد املعلم الكفء، وكام هو معروف فإن اإلعداد املهني أو الرتبوي للمعلم عبارة عن جمموعة من املقررات التي تشمل 
أسًسا ونظريات ختتص بالتعلم والتعليم، وتنتهي تلك املقررات بالرتبية العملية)امليدانية( أو التدريب امليداين ملعلمي املستقبل، وأي برنامج إلعداد املعلم لن يكون له قيمة حقيقية- مهام بلغت 
درجة جودته- ما مل يصاحبه تدريب الطالب املعلمني عملًيا عىل التدريس واملهارات الالزمة له واملرتبطة به )43(. مع وجود فوارق بني تنفيذ الربامج اخلاصة باإلعداد ومناهجها واستدام 
التقانات احلديثة يف جوانب اإلعداد الثالثة بني كل من الدول العربية واألجنبية، مع العلم بأن معّد الورقة اختار الدول العربية لتمثل دول اخلليج واملرشق العريب واملغرب العريب حيث وجد 
ان هناك تشابه بنسبة كبرية بني الدول العربية يف إعداد املعلم، كام أنه اختار الدول األجنبية والتي كان لنامذجها يف إعداد املعلم صورة جّيدة واستطاعت أن تنهض هبذا املعلم ليواجه التحديات 

املختلفة التي يتطّلبها جمتمع املعرفة ويمكن االستفادة منها يف إعداد املعلم العريب ملجتمع املعرفة وفيام ييل عرض ألهم مراحل إعداد املعلم يف بعض الدول العربية:
أ. واقع إعداد املعلم يف بعض الدول العربية:

1. إعداد املعلم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )44( :
  تعتمد وزارة الرتبية والتعليم – بشكل أسايس – عىل املعلمني الوافدين املتعاقدين حملًيا، واملعارين من الدول العربية، حيث يشكل هؤالء نسبة كبرية من مجلة املعلمني العاملني 
حالًيا. وختتلف نسبة املعلمني الوطنيني باختالف املرحلة التعليمية وترجع زيادة نسبة غري الوطنيني إيل عدم وفاء مصادر إعداد املعلم بالدولة، باألعداد املطلوبة من املعلمني يف مجيع املراحل 

التعليمية، إضافة إىل ما تشهده هذه املراحل من توسعات كمية هائلة، يف أعداد املدارس، والفصول، واملقبولني هبا.
أما عن مصادر إعداد املعلم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، فإنه مع قيام االحتاد، وتوفر فرص االبتعاث إىل اخلارج، أنشئت جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف عام 1976 ، وكان من بني 
الكليات التي تضمها – منذ إنشائها – كلية الرتبية، التي تتحدد رسالتها يف إعداد وتأهيل املعلم الوطني عيل املستوي اجلامعي. ويف عام 1979 بدأ برنامج التأهيل الرتبوي التابع لوزارة الرتبية 
والتعليم، هبدف رفع املستوي العلمي واملهني للمعلمني واملعلامت من الوطنيني من محلة الشهادة الثانوية العامة، الذين يعملون يف التدريس للمرحلة االبتدائية. ومع سياسة جعل التعليم وطنًيا، 
التي تبنتها الوزارة يف مرحلة رياض األطفال واملرحلة التأسيسية الصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية استناًدا إيل قرار جملس الوزراء رقم5/24 لسنة 1985، بدأ الربنامج يف إعداد محلة 
الثانوية العامة ليعملوا بالتدريس يف هذه املراحل، ومن هنا حتولت مهمة الربنامج، من التأهيل أثناء اخلدمة، إىل اإلعداد قبل اخلدمة، ثم حدثت تطورات أخرى عىل هذا الربنامج يف عام 1987، 

ليضم ختصصات جديدة، مثل أمناء املختربات، وأمناء الرس، والرتبية الفنية واألرسية.
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إعداد األستاذ الدكتور : أمحد سّيد خليل

ويف السنوات األخرية، ويف إطار التعاون والتنسيق بني وزارة الرتبية والتعليم وجامعة اإلمارات العربية املتحدة، ومن أجل حتسني املهنة، ورفع مستوى أداء وكفايات معلم التعليم االبتدائي، 
جاء مرشوع استكامل تأهيل معلم الصف، حيث متنح اجلامعة فرصة االلتحاق بمراكز االنتساب املوجه جلميع العاملني بالتدريس يف مدارس الدولة، من محلة دبلوم التأهيل الرتبوي، والثانوية 
العامة أو ما يعادهلا، هبدف الوصول بمستواهم إىل التأهيل الرتبوي اجلامعي. وقد بدأ املرشوع اعتباًرا من العام الدرايس 1990/89، للحصول عىل درجة البكالوريوس يف الرتبية، يف ختصص 
تويليِ الوزارة اآلن اهتامًما كبرًيا بمجال التدريب أثناء اخلدمة،  الرتبية االبتدائية ومعلم الفصل، وتم تنفيذ املرشوع عىل أساس أن الدراسة إلزامية للجميع دون استثناء، وهي دراسة مسائية، وُ
حيث وضعت اسرتاتيجية جديدة للتدريب يف عام 1993/92-1997/96، وتسعى الوزارة إىل استثامر فرص التدريب املتاحة باهليئات املتخصصة بالدولة، واإلفادة من فرص التدريب 

اخلارجي بمراكز التدريب اإلقليمية والدولية، وهي تُعد اآلن الفتتاح مركز التدريب الرئيس بمدينة الشارقة، بعد استكامل مرافقه التدريبية، إلتاحة فرص أوسع أمام إنجاز الربامج التدريبية.
2. إعداد املعلم يف اململكة األردنية اهلاشمية:

 عقدت وزارة الرتبية والتعليم األردنية عام 2003، مؤمترًا إلعداد املعلمني وتدريبهم بعنوان »نحو هنج جديد إلعداد املعلم املمّيز يف عرص االقتصاد املعريف«؛ هبدف رفع مستوى التنسيق مع 
اجلامعات يف خمتلف اجلوانب الرتبوية بعامة، وإعداد املعلمني وتدريبهم بخاصة، استجابة للمصلحة الوطنية من جهة، وما يشهده العامل من تطور معريف وتكنولوجي يتطلب إعداد الفرد إعدادًا 

متميزًا من جهة أخرى )45(. ومن ثم يمّر إعداد املعلم يف اململكة األردنية اهلاشمية وفًقا ملا ييل)46(:
يتم إعداد املعلمني قبل اخلدمة وتأهيلهم أثناءها: من خالل برنامج إعداد الطلبة املرشحني كمعلمني قبل اخلدمة. والذي يعترب اخلطوة األوىل يف عملية التنمية املهنية املستدامة للمعلمني وتعد 
األساس الذي تبنى عليه الربامج الالحقة.كام أن هناك دوًرا للجامعات، ويتمثل يف وضع اخلطط الدراسية لربامج إعداد املعلمني؛ بحيث تزودهم بالكفايات واملهارات األساسية الالزمة للقيام 
بدوره كمعلم جديد، وهتيئتهم لربامج التدريب والتأهيل الالحقة بام ينسجم مع أولويات الوزارة وتطلعاهتا. كام تقوم الوزارة بتحديد األشخاص املتوقع تعيينهم كمعلمني وذلك بالتعاون مع 
اجلهات ذات العالقة وعقد برنامج تدريبي مكثف هلم. كام هتتم بتدريبهم أثناء اخلدمة بتبني رؤية جديدة يف برامج التنمية املهنية للمعلمني من خالل دعمها لربامج تدريبية تنفذ عىل مستوى 
املدرسة واملديرية )املنطقة التعليمية(،  ومركز الوزارة جتسيًدا ملبدأ الالمركزية يف التدريب،  وإيامنا منها بأن املدرسة هي الوحدة األساسية للتطوير، وذلك بام يتوافق ويتكامل مع الربامج التدريبية 

األخرى. 
3. إعداد املعلم يف مجهورية مرص العربية:

تقوم كليات الرتبية بإعداد املعلم،ويتضمن اإلعداد بعدين أساسيني مها:اإلعداد التخصيص يف احد التخصصات العلمية املعروفة واملطلوبة يف املجتمع، اإلعــداد املهني )الرتبوي( الرضوري 
لعمل اخلريج كمعلم له دور ورسالة تربوية. وقد أوجدت مرص نظامًا إلعداد املعلم من خالل كليات الرتبية يتضمن ثالثة جوانب أساسية هي اجلانب التخصيص الذي يمثل نحو 75% من 
إعداد املعلم، اجلانب املهني الذي يمثل نحو 20% من إعداد املعلم، اجلانب الثقايف العام الذي يمثل نحو 5% من إعداد املعلم. وذلك من خالل نظامني قائمني إلعداد املعلم مها : اإلعداد 
التكاميل من خالل كليات الرتبية يف مرحلة الدراسة اجلامعية األويل، اإلعداد التتابعي من خالل إعداد اخلريج بإحدى الكليات ، ثم دراسـة اجلـانب املهني) الرتبوي ( بكليات الرتبية من خالل 

نظام الدبلوم العام يف الرتبية. وقد روعي يف إعداد املعلم يف مرص أن يواكب التطورات احلديثة, وما ظهر من اجتاهات منها معايري اجلودة التي جيب حتققها يف إعداد املعلم )47(.
4. إعداد املعلم يف اململكة املغربية)48(: 

املعارف  تعميق  يتم  بعد خترجه، حيث  بتدريسها  الطالب  التي سيقوم  املادة  التخصص يف  )التكوين(  اإلعداد  أساسية، هي:  ثالثة جوانب  الرتبوية  املؤسسات  املعلم يف  إعداد  تضّم جماالت 
التعليم األسايس، واإلعداد الرتبوي وهو العامل املشرتك )اجلذع املشرتك( لكل  الثانية من  األكاديمية للمتدربني يف مواد ختصصهم مع الرتكيز عىل املفاهيم وعيل املجاالت املقررة باملرحلة 
التمكن  الطالب /املعلم من  يرمي إىل متكني  الذي  العميل  التدريس، واإلعداد  النفس واالجتامع وطرائق  الرتبية وعلم  فيه دروًسا وحمارضات يف خمتلف علوم  الطلبة  التخصصات، ويتلقى 
تتابعّيا  إعداًدا  فإن هناك  املغربية،  باململكة  للمعلمني  التكاميل  الفصل، واىل جانب هذا اإلعداد  الرتبوية واإلدارية داخل  املسؤوليات  التدريس، ومتكينه من حتمل  واإلتقان ملهارات وطرائق 
استحدث عام 1983، ويسمى السلك الرتبوي، وهو متاح للحاصلني عىل الشهادات اجلامعية، حيث يميض الناجحون يف امتحان القبول عاما تربويا باملراكز الرتبوية، إلعداد املعلم األكاديمي 
إعداًدا تربويا ونوعّيا والسمة الغالبة عىل سياسة اإلعداد والتكوين يف املغرب، هي الدراسة املنتظمة، ودخول املسابقات التي تعقدها اجلهات الراغبة يف التوظيف، والتي تقوم – بدورها – 
باختيار العنارص التي تتوفر فيها رشوط الوظيفة، ثم تضعها موضع االختبار ملدة عام واحد عىل األقل، قبل أن يتم تعيينها أو تثبيتها بالشكل الرسمي، حيث تتم عمليات التدريب عىل طبيعة 

الوظيفة، حتى يثبت الشخص أهليته هلا، فيتم تثبيته فيها.
5. إعداد املعلم يف اململكة العربية السعودية)49( :

يتم من خالل إعداد الربامج التعليمية والرتبوية اخلاصة إلعداد املعلم يف كل من كليات الرتبية وكليات املعلمني. فيوجد بكليات املعلمني أقسام ختصصية يتخرج منها الطالب متخصًصا هبا، 
وأقسام مساندة تعمل عىل زيادة تأهيل الطالب
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خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وإعداد املعلم
يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة

الكفايات  العديد من  تقدم  والتي  التعليم،  تقنيات  النفس وقسم  الرتبية وعلم  التدريس وقسم  املناهج وطرق  األقسام هي قسم  متكامل وهذه  التدريسية بشكل  مهامه  أداء  ليتمكن من 
واخلربات واملهارات التعليمية التي يلزم عىل الطالب أن يتقنها ويمّر هبا كأساس لتسجيله الرتبية العملية وخترجه من الكلية معلام يف امليدان الرتبوي.

ويف قسم تقنيات التعليم تدرس أربع مواد لطالب البكالوريوس وهي: تقنيات التعليم،  وإنتاج الوسائل التعليمية، واستخدام األجهزة التعليمية ، وإنتاج وتصميم الربجميات التعليمية. 
وتعّد تلك املواد متطلب جلميع طالب الكلية عدا طالب املسارات يمنح بكالوريوس يف الرتبية يف عدد من التخصصات كاحلاسب اآليل والرتبية اخلاصة، وعند خترجهم يدرسون املراحل 

العليا يف التعليم العام  حيث يتطلب عليهم دراسة املادتني األوىل فقط.
ب . واقع إعداد املعلم يف بعض الدول األجنبية:
1. إعداد املعلم يف الواليات املتحدة األمريكية :

وضعت الواليات املتحدة عىل مدى السنوات العرشين املاضية طرق بديلة حلصول املعلم عىل شهادة، ، تلك كانت رّدا للحاجة املاّسة للمعلمني يف املدارس واملجتمعات املحلية يف مجيع 
أنحاء الواليات املتحدة ، كام وضعت الدولة برامج حمددة لعدد قليل من املناطق الريفية لعالج مشكالت التوظيف واالحتفاظ باملعلمني. والواليات املتحدة هي واحدة من الدول الصناعية 
القليلة التي ال تتطلب من املعلمني أن جيتازوا اختبارا موحدا للرتخيص بمزاولة املهنة)50(. وقد زاد عدد األفراد الذين يدرسون ليصبحوا معلمني يف الواليات املتحدة إىل 49% بني عامي 
1983 و1998. ويف عام 1999 كانت هناك زيادة يف عدد مؤسسات إعداد املعلمني حيث شاركت العديد من مؤسسات التعليم العايل يف إعداد املدرسني. ومن هذه املؤسسات 60 ./. 
غري ربحية مستقلة، 37 ./. من اجلمهور، 3 ./. املؤسسات امللكية. وثلثي املؤسسات معتمدة تقريبا من قبل هيئة االعتامد املهنية. يف حني أن معظم الربامج اجلامعية تتطلب من الطالب 

إكامل 120 ساعة معتمدة ، كام أن إعداد املعلم يتطلب برامج تصل إىل 134 ساعة )51(.  
ولعل من أهم مؤسسات التنمية املهنية تأثرًيا يف الواليات املتحدة كليات املعلمني، حيث تقدم برامج تدريبية تستغرق ما بني ستة وثامنية أسابيع، كام تلعب نقابات املعلمني دوًرا كبرًيا يف هذا 
املجال، حيث تقدم دراسات يف التنمية السياسية للمعلمني، كام تعقد هذه النقابات ورش عمل صيفية ملد أسبوع عىل األقل  والربامج التدريبية التي تقدمها النقابات تتم بطريقة ديمقراطية، 
وللمعلم احلرية يف اختيار نوع النشاط الذي يرغبه، لكن البد من تلقيه التدريب، واملعلم بذلك يشعر أنه رشيك يف تنظيم التدريب.  وهلذا السبب، يقبل املعلمون عىل برامج التنمية املهنية 

التي تقدمها نقابات املعلمني أكثر من نظريهتا التي تقدمها الكليات واجلامعات وقسم الوالية التعليمي واملناطق املدرسية)52(.
ويعترب إعداد املعلم يف أمريكا من أكثر املشكالت الرتبوية حدة، حيث إن هلا نظامها اخلاص واملختلف عن غريها من حيث قبول املعلمني وتدريبهم ومؤهالهتم العلمية وطرق تعينهم 
ومستوياهتم، كام توجد عّدة أنامط من املعاهد أمّهها مدارس النورمال وهي أقدم معاهد إعداد املعلمني وكان يقبل هبا التالميذ من املدارس األولية، وهناك كليات املعلمني وتقوم بإعداد 
معلمي التعليم االبتدائي والثانوي، وكذلك أقسام الرتبية بالكليات اجلامعية، باإلضافة إىل كليات الرتبية، ومّدة الدراسة العادية إلعداد املعلم أربع سنوات وقد تصل إىل مخس سنوات ويقوم 

أساس إعداد املعلم عىل تدريبه يف ثالثة جوانب وجماالت رئيسة وهي الثقافة العامة واخلاصة واملهنية 2. إعداد املعلم يف اململكة املتحدة :
التعليم  البوليتكنيكية، والكليات اجلامعية، ومعاهد  يوجد نمطان أساسيان إلعداد املعلم مها مستوى البكالوريوس حيث حيصل الطالب عىل مقرراهتم الدراسية يف اجلامعات واملعاهد 
العايل، وبعض املعاهد غري اجلامعية. وكل هذه املؤسسات تقدم مقررات دراسية تؤدي إىل احلصول عىل بكالوريوس الرتبية. واحلصول عيل هذا املؤهل قد يكون ملدة ثالث سنوات، دون 
احلصول عىل شهادة الرشف للعمل يف املهنة، أو بعد أربع سنوات مع احلصول عىل شهادة االمتياز ورشف العمل يف املهنة. ومستوى الدراسات العليا وهو يعتمد عىل إعطاء مقررات دراسية 
الرتبية  التي متنحها كليات  الصباحي  العام  الدبلوم  تقابل  الرتبية،وهي  الرتبية، وذلك حلصوهلم عىل شهادة  بكالوريوس  الدرجة اجلامعية األوىل، لغري احلاصلني عىل  بعد  ملدة عام واحد 

باجلامعات املرصية)54(.
3. إعداد املعلم يف اليابان :

العامة من قبل جملس  املدارس  املعلمني يف  املناهج الالزمة، ويتّم توظيف  الوزارة عىل إعداد  اليابانية، وترشف  املعلمني أو يف اجلامعات  املراحل يف معاهد إعداد  املعلم جلميع  يتم إعداد 
املحافظات وبالتناوب بني املدارس يف حمافظة عادة كل سبعة أو ثامين سنوات. وقبل التوظيف يتم التسجيل باجلامعة يف برامج تدريب املعلمني، وبعد التوظيف يتم اختاذ جمموعة واسعة من 
الربامج، وتقدم وزارة الرتبية والتعليم و جمالس التعليم املحلية جمموعة من املستويات)55(. ويمنح الطالب املتخرج من هذه املعاهد شهادات من فئتني: الفئة األوىل : معلم املرحلة الثانوية 
الثانية: معلم املراحل األخرى، بعد خترجه من اجلامعة )4 سنوات(  العليا، بعد خترجه من اجلامعة )4 سنوات( وحصوله عىل درجة املاجستري، ويمنح شهادة صالحية للتدريس، الفئة 
وحصوله عىل شهادة الصالحية بعد ستة شهور. ويوجد ضمن هذه الفئة الثانية – معلم رياض األطفال واملدارس االبتدائية والثانوية الدنيا )املتوسطة(، ويدرس عامني بعد االنتهاء من 
الدراسة يف املرحلة الثانوية العليا، وحيصل عىل شهادة الصالحية بعد ستة شهور من خترجه واشتغاله بمهنة التدريس.  ويشمل منهج إعداد املعلم علوما تربوية بنسبة 10 %وعلوًما ختصصية 

بنسبة 90 %، وذلك بالنسبة إلعداد معلم
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معلم املرحلة الثانوية العليا)56(. ورغم تشابه مقررات الدراسة ومستوياهتا يف مؤسسات إعداد املعلم يف اليابان بصفة عامة مع تلك املوجودة يف العديد من الدول املتقدمة، إالّ أن األمر الالفت 
للنظر يف التجربة اليابانية هو أن وضع املعلم الياباين كان وما زال مرتفًعا اجتامعّيا واقتصادّيا.  

4. إعداد املعلم يف الصني : 
حتدد الصني جمموعة من الرشوط ملن يرغب يف العمل بمهنة التدريس وهي: احلصول عىل شهادة للعمل باملدرسة االبتدائية، وعن معلمي املدارس الثانوية فيحتاج شهادة )دبلوم عال يف املدرسة( 
أو أعىل، ولتصبح معلمة يف املدرسة اإلعدادية يشرتط شهادة جامعية عادية أو أعىل، ولتصبح معلمة املدرسة العليا يشرتط احلصول عىل شهادة البكالوريوس ملدة أربع سنوات يف الدرجة أو أعىل 

إضافة إىل أنه ينبغي عىل املرشحني اجتياز اختبار اللغة الفصحى وفقا للمعايري التي وضعتها اللجنة الوطنية)57(.
بدأت وزارة الرتبية يف الصني يف عام 1996، بتقديم دورات تدريبية إجبارية للمعلم وخصوصا معلم املرحلة االبتدائية (معلم االبتدائي واملتوسط)، واملرحلة الثانوية قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة 
عن طريق التعليم املستمر، حيث هتدف هذه الدورات إكساب املعلم املهارات الالزمة للتعليم. ووضحت مدى أمهية ذلك يف رفع كفاءة املعلمني يف التدريس، ومسايرة التطور الدويل واحلصول 
عىل جودة التعليم ولكي تناسب معلم القرن 21. عىل أن تقدم هذه الدورات التدريبية من قبل كليات إعداد املعلم والكليات املتخصصة. وتقدم هذه الدورات عىل مرحلتني املرحلة األوىل 
قبل تعيني املعلم يف املدارس حيث يسمى معلم متدرب، بينام املرحلة الثانية أثناء ممارسته للمهنة يف املدارس، وعىل سبيل املثال دورات للمرحلة األوىل وهي: دورة التعامل مع املناهج املدرسية، 
دورة التواصل وتبادل التفاعل مع املتعلم، دورة أخالقيات املهنة. أما دورات املرحلة الثانية فهي كاآليت : دورة اإلبداع يف عملية التعليم، دورة القيادة الفصلية، دورة إدارة الفصل، دورة التعامل 

والتواصل مع اإلدارة املدرسية، دورة استخدام معينات التدريس، دورة يف الطرق احلديثة للتعليم والتواصل ويعقب هذه الدورات اختبار تقييمي)58(.
وبصفة عام يتم تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف الصني من خالل ثالثة أساليب : األّول منها يكون من خالل إرسال بعض خرباء التعليم من العاملني يف الدوائر احلكومية إىل األقاليم لتدريب 

معلمي املدارس تطّوعا، والثاين يكمن يف البث املبارش عرب األقامر الصناعية، والثالث يتم من خالل حتديد فصول دراسية تدريبية يف اجلامعات والكليات )59(.
5. إعداد املعلم يف تركيا )60(:

حيدد قانون التعليم الوطني مّدة التأهيل الالزم إلعداد املعلم بأربع سنوات من الدراسة يف الكليات واملعاهد بعد الثانوية، ويعد اختبار اجتياز القبول باجلامعات والكليات، ويشمل برنامج إعداد 
املعلم ثالثة حماور وهي اإلعداد الثقايف واألكاديمي واملهني، وتعتمد الدراسة يف كليات الرتبية ومعاهد إعداد املعلمني عىل تطبيق نظام الفصل الدرايس والساعات املعتمدة، كام هيتم برنامج 
اإلعداد بالتدريب امليداين، ويتم برنامج اإلعداد حسب املرحلة التي سيوجه هلا الطالب بعد خترجه، وهتتم وزارة الرتبية بتدريب املعلمني عىل رأس العمل، لذلك تنظم دورات تدريبية داخل 
مؤسسات التعليم العايل يف برامج مسائية أو صيفية أو بتفرغهم الكامل للدراسة، واختذت احلكومة عددا من اإلجراءات للرقي بمكانة املعلمني االجتامعية، كام أن هناك مدارس املعلمني الريفية 
التي يقبل طالهبا من احلاصلني عىل الشهادة االبتدائية وتدريبهم ملّدة مخس سنوات، وكذلك مدارس املعلمني االبتدائية فكانت تقبل طالهبا من احلاصلني عىل الشهادة املتوسطة وتدريبهم ملّدة 

ثالث سنوات، باإلضافة إىل معاهد إعداد املعلمني للتعليم املهني فتقبل طالهبا من خرجيي الثانوية املهنية وتدريبهم ملدة أربع سنوات.
6. إعداد املعلم يف ماليزيا )61( )62( :

يتم إعداد املعلمني قبل اخلدمة يف كليات تدريب املعلمني التي تقع حتت إرشاف قسم إعداد املعلمني يف وزارة الرتبية، وهي منترشة يف مجيع أنحاء البالد، وتعّد املعلمني للتدريس يف املدارس 
االبتدائية والثانوية، ومن ضمن هذه الكليات واحدة إلعداد معلم الرتبية اإلسالمية، وأخرى إلعداد معلم التعليم املهني والفني، وختتلف مدة الدراسة يف هذه الكليات حسب نوع الربامج التي 
تقّدمها، فتشمل سنة واحدة للخرجيني اجلامعيني للحصول عىل الدبلوم العايل )ما بعد التخرج(، وسنتني ونصف السنة )مخسة فصول دراسية( حيصل الطالب عند هنايتها عىل شهادة التدريس، 
وثالث سنوات )ستة فصول دراسية( يمنح عند هنايتها شهادة التدريس للمختّصني يف التعليم الفني واملهني، واىل جانب تلك الربامج تنظم بعض الكليات برناجما مّدته فصل درايس واحد 

حيصل الطالب عند هنايته عىل الشهادة األساسية يف الرتبية. 
كام تعّد اجلامعات املعلمني للتدريس يف املرحلة الثانوية العليا ومرحلة ما بعد الثانوية، ويوجد يف ماليزيا مخس جامعات من أصل سبع هبا كليات للرتبية، ومّدة الدراسة هبا ترتاوح ما بني ثالث 
الثانوية أو  إىل أربع سنوات متنح خرجييها الشهادة اجلامعية األوىل )البكالوريوس(. وتوجد يف ماليزيا إحدى وثالثون كلية لتدريب املعلمني احلاصلني عىل شهادة الصف اخلامس باملرحلة 
احلاصلني عىل الشهادة الثانوية لتأهيلهم لكي يصبحوا معلمني. كام تعقد ماليزيا بني احلني واآلخر دورات تدريبية وجتديدية للمعلمني يف أثناء اخلدمة وذلك هبدف حتسني أدائهم ولتمكينهم من 

النمو العلمي واملهني.
7.إعداد املعلم يف كوريا )63( :

أولت احلكومة اهتامما بالغا باملعلم، وأسندت له دورا بارزا، وكبريا يف املجتمع، ووضعته يف مصاف الطبقة العليا، مما حدا باحلكومة إىل إعادة تسمية وزارة الرتبية إىل وزارة الرتبية وتنمية املوارد، 
وتقسم مؤسسات إعداد املعلم إىل معاهد إعداد املعلم أو كليات املعلمني ومتتد ملّدة سنتني ويعد فيها معلم التعليم االثانوي، كليات الرتبية
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ملّدة أربع سنوات ويعد فيها معلم التعليم االبتدائي. كام يتم تدريب معلمي رياض األطفال والتعليم االبتدائي يف كليات تدريب املعلمني األساسية ملّدة ثالث سنوات. أما معلمو املرحلة ما 
بعد الثانوية فيتم تدريبهم يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل املعادلة ملدة أربع إىل مخس سنوات، وحيصل املعلمون املسؤولون عن الرتبية العملية عىل تدريب يف معاهد فنية للمعلمني مّدة 

الدراسة فيها من ثالث إىل أربع سنوات، ويتم تدريب معلمي املعاهد الفنية ملّدة أربع إىل ست سنوات يف اجلامعات أو ما يعادهلا.
ويف ضوء ما سبق عرضه سواء يف الدول العربية أو األجنبية ومن خربة معّد الورقة وعمله مع مؤسسات إعداد املعلم يف الوطن العريب ومن خالل الدراسات التي أعّدت يف هذا املجال أمكن 

استخالص بعض املالحظات عىل مؤسسات إعداد املعلم يف الدول العربية. تتمثل يف التقاء غالبية النظم الرتبوية العربية يف مسألة املعلم وإعداده وتدريبه من حيث : 
- عجز برامج التدريب عن تزويد املعلم بمهارات التعلم الذايت األمر الذي جيعله غري قادر عىل متابعة التغريات، وأن اجلانب العلمي والتطبيقي ال حيظى بالقدر الكايف من االهتامم، وضعف 

التنسيق بني اجلوانب األكاديمية والثقافية واملهنية للربامج.
- غياب السياسات الوطنية املتعلقة بإعداد وتدريب املعلمني. وتعدد اجلهات املسؤولة عن إعداد وتدريب املعلمني، والتفاوت يف مستوى اإلعداد، واالفتقار إىل إطار نظري إلعداد وتدريب 

املعلمني، باإلضافة إىل عدم التوازن بني اجلوانب األدائية والتطبيقية.
- االنفصال بني إعداد وتدريب املعلم قبل اخلدمة وتدريب وتأهيل املعلم أثناء اخلدمة، وافتقار مؤسسات إعداد وتدريب املعلمني إىل البحث والتجريب الرتبوي.

- وجود أزمة حقيقية وفجوة معرفية قائمة نحو تأسيس جمتمع املعرفة داخل مؤسسات إعداد املعلم وعدم مناسبة مناهج مؤسسات إعداد املعلم للتطور املعريف.
- عدم وضوح فلسفة إلعداد املعلم واسترشاف الرؤى املختلفة ألدواره ووضعه عىل اخلريطة املهنية التي تليق به خاصة يف جمتمع املعرفة.

وعىل اجلانب اآلخر يرى معّد الورقة أن الدول األجنبية قد قطعت شوطا كبريا يف برامج إعداد املعلم ملجتمع املعرفة حيث أعادت النظرة يف اإلعداد، واهتمت بأبعاد جمتمع املعرفة، كام طّورت 
من برامج التدريب قبل وأثناء اخلدمة، وحاولت بقدر اإلمكان ان متكن املعلم من مصادر املعرفة ومواكبة التطّورات والتغريات احلادثة  يف جمتمعاهتا، ووضع املخططات والربامج الستخدام 
التقانات احلديثة، وممارسة التفكري الناقد، هذا باإلضافة إىل وضع تصّورات للتعامل مع املشكالت املجتمعية، والقدرة عىل االستقراء املنطقي لكل من املعلم والطالب، وهذا ما جعل هذه الدول 
أن تتقدم يف الربامج املختلفة إلعداد املعلم يف العرص احلديث، وأرى أنه يمكن التغلب عىل املشكالت التي تواجه مؤسسات إعداد املعلم يف الدول العربية من خالل االستفادة من االجتاهات 
العاملية يف هذا املجال رشيطة أن تتمشى مع ظروف ومتطّلبات املجتمعات العربية، وان تعتمد الدول العربية عىل الفكر املعلومايت اجلديد والنقلة النوعية ملجتمع املعرفة واستيعاب املتغريات 

التكنولوجية واالقتصادية وبحاجة إىل وضوح الفلسفة الرتبوية الواقعية، وهذا ما سيتم توضحيه يف الرؤية املستقبلية يف اجلزء الرابع من هذه الورقة.
رابعا: الرؤية املستقبلية للمعلم العريب وإعداده ملجتمع املعرفة :

يف ضوء ما جاء من إطار نظري ضمن متن هذا البحث والذي تضمن جزئه األول جمتمع املعرفة من حيث)املفهوم والسامت والتحديات واألبعاد واملتطلبات الرتبوية(، ويف جزئه الثاين مكانة 
املعلم العريب ودواعي إعداده ملجتمع املعرفة خصائص املعلم العريب ودوره يف ظل جمتمع املعرفة ويف جزئه الثالث: واقع إعداد املعلم يف بعض الدول العربية واألجنبية.

يأيت اجلزء الرابع من الورقة ملحاولة تطوير دور املعلم وجعله فاعال يف ظل جمتمع املعرفة. ومن خالل خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وذلك يف صورة رؤية مستقبلية للمعلم العريب قائمة 
عىل فلسفة ومنطلقات وأهداف، وأسس، وإجراءات، وضامنات من أجل حتقيق تلك الرؤية املستقبلية. 

فلسفة الرؤية املستقبلية:   )1(
تعد  التحوالت العاملية وما حتدثه من تأثريات عىل النظام التعليمي بكثري من دول العامل  أمرا ال حمالة منه أو إغفاله ؛ بحيث أصبحت تلك النظم مطالبة أن تتعامل مع انتشار الوسائل   
املعلوماتية وأن يتم تغيري املناهج بام يتفق وما نريد إكسابه من مهارات لطالبنا ليتامشى مع احتياجات العمل بتكنولوجيا االتصاالت وما يتصل به من معلومات. إضافة إيل قدرة النظام التعليمي 
عىل التكيف مع التغري املستمر؛ بحيث يتم ذلك برسعة وكفاءة إلعطاء املتعلم صورة واضحة عن املستقبل بام حيمله من مشكالت وحتديات، وصور التنظيم االجتامعي واالقتصادي املناسبة 

ملواجهتها.
ومما الشك فيه أن مهنة التعليم أصبحت اليوم من املهن التي تلقى اهتامما متزايدا يف العديد من دول العامل، إذ يتوقف تطور املجتمع وازدهاره عىل مدى فاعلية النظام التعليمي فيه وانسجامه مع 
متطلبات العرص ومستجداته الفكرية واالقتصادية واالجتامعية، وهلذا ظهرت يف اآلونة األخرية نداءات متعددة من بعض الرتبويني وصانعي القرار إلصالح قطاع التعليم واالرتقاء بمستواه 
وتطوير إمكاناته البرشية واملادية، ومع أن اإلصالح املطلوب يشمل كل ما يتعلق بالتعليم من مناهج دراسية، وطرق تدريس، وبيئة مدرسية إال أنه جيب أن يتوجه بالدرجة األوىل إىل املعلم 

بوصفه العنرص الفاعل واحللقة األقوى يف عملية الرتبية والتعليم )64(  
وانطالقا من تقدير املعلم واحرتام إنسانيته، ومن أمهية املعلم يف التنمية الشاملة، يستلزم األمر االهتامم باملعلم مهام كانت ظروفه وإمكاناته. بجانب االهتامم بإعداده لكي يستطيع أن يواكب تلك 

التحوالت العاملية، ويساهم بنصيب يف تنفيذ برامج التنمية، وتطور ذلك املجتمع. وانطالًقا من أن املعلم يقف عىل رأس القائمني عىل



ملخصات أوراق العمل

ملخصات أوراق العمل 15

إعداد األستاذ الدكتور : أمحد سّيد خليل

عمليات التعلم كونه املحور األسايس يف إدارة تلك العمليات من حيث ختطيط النشاطات التعلمية، واإلرشاف عىل تنفيذها، وتقويمها لذا فأصبحت احلاجة ملحة إىل النظر يف عملية إعداده 
وتأهيله يف ظل جمتمع املعرفة، والذي حيتاج إىل معلم ذي مواصفات عالية.  ينطلق دوره من إيامن يقيني بأنه مل يعد املصدر الوحيد أو الرئييس للمعرفة،  فقد يصل طالبه إىل املعرفة اجلديدة أو 

املفيدة قبله اعتامدا عىل مهارات تقنية قد يتفوقون فيها عليه.

ومن ثم فقد أصبح تغيري دور املعلم مطلبا جمتمعيا؛ بحيث يعمل عىل إغناء املواقف التعليمية باملثريات املناسبة، و يكون صاحب رسالة فكرية متحرضة، ووسيطا تعليميا، ومهندسا اجتامعيا 
يساعد الطلبة عىل التواصل فيام بينهم، مع العمل عىل تطوير األطر املعرفية واملهارية للمتعلم، وتوظيف املخزون املعريف واملهاري للمتعلم يف عمليات التفكري. وهذا ما أكدته خطة تطوير التعليم 
يف الوطن العريب، حيث حددت فلسفة النظام التعليمي العريب بمجموعة من املرتكزات تتمثل يف ضامن التعليم للجميع، ومتكني املتعلم من أدوات املعرفة وفتح القنوات واألطر التعليمية 
اجلديدة لربط التعليم باإلنتاج، وتنمية قدرات الفرد املتعلم ومقابلة حاجاته املختلفة، لذا؛ فقد حان الوقت لالهتامم هبذه املرتكزات السيام وأهنا ترمي إىل االهتامم باملعلم العريب يف كل جمتمع 

املعرفة، من خالل تغيري أنامط إعداده وتأهيله يف ظل متطلبات ذلك املجتمع وخصائصه وسامته وأبعاده وحتدياته.
)2( منطلقات الرؤية املستقبلية : تنطلق الرؤية املستقبلية من منطلقات عّدة أمهها :

- إن التقدم التكنولوجي املعارص ال يعرف معنى من معاين العجز، يف عامل  ينادي بالتغيري والتجديد.
- عىل املعلم واجبات والتزامات ملواكبة التغري الناجم من متطلبات جمتمع املعرفة وانتشار التقنية الرقمية يف كل مرافق احلياة.

- دعم أرصدة املعلم املعرفية القديمة والثقافة الشعبية العامة باألرصدة التي بنتها ثورات املعرفة املعارصة
- إن املعلمني هلم خصائصهم وصفاهتم الشخصية التي إذا ما استغلت يف ظل جمتمع املعرفة فإهنا تنقلهم إىل الوقوف أمام جمتمع ميلء بالتحديات والتغريات العلمية والتكنولوجية.

- إن االهتامم بإعداد املعلم وجتديد دوره مل يعد خياًرا ترفيًّا، وإنام أصبح رضورة تفرضها متغريات احلارض واملستقبل. تنطلق من رؤية واضحة لطبيعة التحوالت العاملية يف كافة املجاالت العلمية 
واالقتصادية واإلعالمية والثقافية والبيئية.

- توافر مستوى عال يف أداء املعلم- يف ظل جمتمع املعرفة- جيعل فئة منهم  يسريون أغوار املستقبل ويسهمون بدورهم يف مواجهة حتدياته.
- إن التحوالت العاملية وما يصاحبها من تداعيات يف شتى املجاالت يلقي عىل املعلم مسؤولية تنمية طالبه، كاّمً وكيفًا، إلتاحة الفرص احلقيقية للحاق بمضامر الثورة العلمية والتكنولوجية 

واملنافسة االقتصادية عىل املستوى العاملي. 
- أصبح االستثامر يف جمال املعلومات يمثل واحدا من أهم أوجه استثامر رأس املال اإلنساين واالجتامعي.

- جمتمع املعرفة بحاجة دائام إىل معلمني مؤهلني الستيعاب التطورات املستمرة
- مسألة إعادة النظر يف املنظومة الرتبوية وفلسفة التعليم واألدوار األساسية للمعلم تعد من املهام الكربى التي ينبغي أن نضطلع هبا ونوليها مزيدا من العناية واالهتامم.

- يف عرص االنفجار املعريف الذي يعيشه العامل حاليا ويف ظل الظروف الصعبة التي تعانيها اقتصاديات دول العامل الثالث، أصبح االهتامم باقتصاديات املعرفة والتعليم رضورة ملحة لرتشيد 
اإلنفاق هبدف حتقيق مردود وعائد اجتامعي وتنموي يمكن أن يسهم يف النهوض باقتصاديات هذه الدول واالرتقاء باقتصاديات وتقنيات التعليم يف العامل املتقدم.

)3( أسس الرؤية املستقبلية املقرتحة: 
يف ضوء فلسفة الرؤية املستقبلية املقرتحة ومنطلقاهتا ترتكز هذه الرؤية عىل جمموعة من األسس أمهها :

- إن من ينتج املعرفة يمتلكها، ومن يملك املعرفة هو املؤهل للقيادة واألجدر عىل االختيار واختاذ القرار.
- إن العامل املعريف أصبح بحاجة كبرية  ملهارات فنية عالية ومعارف علمية متخصصة

- االنطالق من واقع إعداد املعلم سواء عىل املستوى العريب أو األجنبي وخطة تطوير التعليم يف الوطن العريب بغرض التعرف عىل نقاط القوة والضعف يف برامج اإلعداد وحماولة تطوير أداء 
املعلم وإعداده ملجتمع املعرفة.

- إن كرامة املعلمني من كرامة املجتمع، وهم ثروة من ثروات املجتمع، والعناية بإعدادهم وتأهيلهم يف ظل جمتمع املعرفة هي عناية بمجتمعهم.
- التطلع إىل أدوار جديدة للمعلم العريب يف ظل جمتمع املعرفة صار مطلبا جمتمعيًّا؛ بحيث يعمل عىل إغناء بيئة التعلم باملثريات املناسبة.

- تستند عملية إعداد املعلم وتطوير دوره يف ظل جمتمع املعرفة إىل أن املجتمع املتطور يرغب يف نوع جديد من املدارس يتوافق أكثر مع الثورة التكنولوجية واملعلوماتية اهلائلة التي عرفتها 
املجتمعات الصناعية.
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خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وإعداد املعلم
يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة

- املعلم العريب يف ظل جمتمع املعرفة يؤدي دورًا قيادّيًا وريادّيًا والسيام يف جمال العلم والتكنولوجيا املرتبطة بالطالب، وأيضًا يف نرش ثقافة االمتياز وحمفزات التعليم مدى احلياة.
- توجيه املعلمني وإعدادهم يف ظل جمتمع املعرفة يرتتب عليه إعداد جيل جديد من الطالب يفكر بجدية ويستوعب متغريات العرص، وجييد تطبيق املعرفة بشكل مرن ومتواصل ملالحقة 

املتغريات املعارصة. ويأيت ذلك من خالل التخطيط والتطوير السليم لربامج إعداد املعلمني قبل وأثناء اخلدمة.
- مسايرة املتغريات املحيطة باملنظومة التعليمية التي تتمثل يف: عوامل سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية وتكنولوجية قد تؤثر عىل برامج إعداد املعلمني، وجيعل هناك مرونة يف حتديد أهداف 

تلك الربامج يف ظل جمتمع املعرفة، ووضع منظومة متكاملة يف االجتاهات العاملية املعارصة لنرش تعليم راقي النوعية ونمو متزايد يف قوة العمل التي متلك املعرفة.
-  إن تطوير دور املعلم يف ظل جمتمع املعرفة سوف جيعله قادًرا عىل حتديد املعلومات واملعرفة وإنتاجها، ومعاجلتها، وحتويلها، ونرشها واستخدامها من أجل تنمية طالبه ومساعدهتم عىل 

اكتساب القدرات واملعارف اجلديدة.
- إن املعلم أصبح بحاجة كبرية ملهارات فنية عالية ومعارف علمية ختصصية ومواقف اجيابية من العمل والوقت والنظام.

- امتالك مؤسسات إعداد املعلم لرؤية اسرتاتيجية واضحة وكذلك أطر مفاهيمية حاكمة لعمليات إعداد املعلمني، وتوجيه برامج ومقررات إعدادهم يف التخصصات التي يتطلبها جمتمع 
املعرفة.

- االنطالق يف إعداد املعلمني من مبدأ أن التدريس مهنة تتأسس عىل مجلة من القدرات واملهارات والكفايات البد من امتالكها مثل مبارشة العمل.  وهي أيضا مهنة تتطور يف ضوء التغريات 
االجتامعية واملعرفية والثقافية.

- ظهور اإلدارة فائقة الرسعة تعمل عىل رسعة االستجابة للتغيري ورسعة اكتساب القدرات واملعارف اجلديدة ورسعة االبتكار والتجديد والتطور.
- إن برنامج تأهيل وإعداد املعلمني يف الوطن العريب بأمس احلاجة إىل بناء منظومات مضبوطة اجلودة، من حيث املقررات الدراسية وآليات التوصيل واإلرشاف األكاديمي واختيار املعلمني 

واهلياكل اإلدارية وأساليب التقويم.
)4( أهداف الرؤية املستقبلية املقرتحة: 

يف ضوء الفلسفة التي تنطلق منها الرؤية املستقبلية املقرتحة، وكذلك األسس التي ترتكز عليها يمكن استخالص األهداف اآلتية للرؤية املستقبلية املقرتحة:
- وضع منظومة متكاملة لدور املعلم العريب والذي يأخذ من جمتمع املعرفة مدخال لتطوير مراحل إعداد املعلم يف ظل االجتاهات العاملية املعارصة، ومراعاة اإلمكانات املتوفرة عىل مستوى 

الوطن العريب.
- حتويل مؤسسات إعداد املعلم إىل مؤسسات منتجة للمعرفة من خالل النظريات الرتبوية 

- تغيري اسرتاتيجيات مؤسسات إعداد املعلم بفضل تطور تكنولوجيا االتصال واإلعالم واملعرفة واستعامهلا املتزايد يف العامل.
- صياغة أهداف إجرائية تعمل عىل السعي إىل التغري يف سياسات قبول الطالب يف كليات املعلمني وكليات الرتبية، وذلك بصورة تضفي عىل أدوار املعلم يف العملية الرتبوية أمهية متزايدة وشأنا 

أكرب.
- الوصول إىل أنسب نظام إلعداد املعلمني وفق خربات الدول املتقدمة والتي حازت قبول معظم رجال الرتبية.

- مساعدة املعلم يف ظل جمتمع املعرفة عىل إنتاج املعرفة ونرشها والتعامل معها يف حل قضايا جمتمعه بصفة عامة، وجمتمع طالبه بصفة خاصة.
- احلرص عىل توافر اإلرادة السياسية الصادقة من قبل الدول العربية كمتطلب أسايس لبناء جمتمع املعرفة.

- االستفادة من اإلمكانات اجلديدة التي يتيحها جمتمع املعرفة يف االرتقاء بإعداد املعلم ودوره املنوط به.
- التغلب عىل نقاط الضعف ووضع حلول للمشكالت واملعوقات التي تواجه برامج إعداد املعلمني، والسعي الدائم واملستمر للتوصل لرؤية لدور املعلم العريب يف ظل جمتمع املعرفة بام يتناسب 

والتغريات العرصية والتكنولوجية.
- تدعيم قدرة املعلم للسعي املستمر نحو التقدم ملجتمع املعرفة، واالهتامم بمستوى أدائه وقياسه هبدف تطويره، وجعل املتعلم هو حمور العملية التعليمية كهدف وعائد.

- إعداد املدرسني وتدريبهم وفق متطلبات جمتمع املعرفة وكذلك دعم وضع املعلم العريب؛ لكي حيظى بالرعاية املالية واالجتامعية واألدبية الالزمة كي يتسنى له تأدية عمله عىل أكمل وجه 
وبجودة عالية.

- التعرف عىل واقع املعرفة واألسس الفلسفية والفكرية للتعليم يف الوطن العريب ومعوقات إنتاج املعرفة يف البيئة التعليمية العربية.
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إعداد األستاذ الدكتور : أمحد سّيد خليل

)5( إجراءات الرؤية املستقبلية املقرتحة: 
لتحقيق أهداف الرؤية املستقبلية املقرتحة يتطلب ذلك جمموعة من املتطلبات واإلجراءات التي يمكن مراعاهتا لالرتقاء بدور املعلم والتحرك جتاه جمتمع املعرفة، وتتمثل هذه اإلجراءات وما 

يلزمها من متطلبات، فيام ييل:
 أ. إعادة النظر يف نظام إعداد املعلم العريب: ويتطلب حتقيق ذلك ما ييل:

- إعادة النظر برتبية املدرسني وتأهيلهم يف اخلطة التنفيذية احلالية خلطة تطوير التعليم، حيث يتم حتديث مهارات القوى العاملة التدريسية استجابة للمفاهيم والترشيعات اجلديدة لسري العملية 
الرتبوية والتعليمية، وتفاعلها ومضموهنا وللتوقعات يف املعرفة اجلديدة والتقنيات املتطورة وأساليب التدريس والتفاعل الصفي املتمحور حول الطالب ويتطلب ذلك : استخدام طرق التدريس 
التي تساعد عىل حّل املشكالت واختاذ القرار والتحليل النقدي، وتسيري عملية التطور التعليمي لدى الطالب وفق منهج التعددية املعرفية، واستخدام التقانات احلديثة يف املامرسة التدريسية 

اليومية، والتحديث املستمر للقدرات واملهارات التدريسية.
- االهتامم بأبعاد جمتمع املعرفة االقتصادية والتكنولوجية والثقافية والسياسية يف مناهج إعداد املعلم ملجتمع املعرفة.

- توافر اخلصائص املطلوبة يف املتقدمني لاللتحاق بمؤسسات إعداد املعلم، من التزام باألخالق الدينية السليمة، واكتساب املهارات األساسية يف التعبري باللغة العربية، والرغبة يف العمل بمهنة 
التعليم، والثقافة العامة واتساع األفق، واالستعداد للقيادة وخدمة البيئة ...

- إحداث حتول نوعي يف برامج اإلعداد لتحقيق خمرجات تنسجم مع متطلبات جمتمع املعرفة.
- وجود بنية حتتية تكنولوجية صاحلة الستخدام خمتلف وسائط التعلم وخمتلف التجهيزات التكنولوجية الالزمة داخل مؤسسات إعداد املعلم.

- تقديم معارف ومهارات ختصصية عالية يف كليات املعلمني وكليات الرتبية متكن الطالب املعلم من النجاح يف مهنة التدريس بصفتهم« صناع معرفة«.
- التعرف عىل جوانب شخصية معلم الغد من خالل مقابالت مقننة غري روتينية، وبصورة موضوعية وليست شكلية، ويف ضوء أدوات ومقاييس ذات معايري صادقة وثابتة يف زمن حمدد.

- استخدام أساليب مستحدثة يف جمال التقويم كاستخدام قاعدة بيانات أو بطاقة تسجيل أداء الطالب.
- الربط بني نجاح الطالب املعلم يف مواد التخصص والدور املنوط به يف ظل جمتمع املعرفة.

- التأكيد من أن هناك عدًدا من اخلصائص واملواصفات التي جيب أن تتوافر يف معلم املستقبل ، وأن هذه املواصفات من املفرتض أن تتوافر يف هذا الطالب قبل التحاقه بربنامج اإلعداد .

- اإلعداد اجليد واملستمر للمعلمني من أجل التفاعل مع التكنولوجيا وتقنياهتا واستغالهلم لكم املعلومات اهلائل املتدفق إليهم عرب االنرتنت والفضائيات لرفع مستوى العملية الرتبوية.
- الرتكيز عىل أن مفهوم إعداد املعلم وتدريبه يؤسس عىل فكرة التعليم مدى احلياة مع األخذ بنظام اإلعداد املتكامل )أكاديميا ومهنيا داخل كلية الرتبية( للمعلم الشامل القادر عىل تدريس 

مادة ختصصه يف مجيع مراحل التعليم العام.
 ب. إعادة النظر يف برامج التدريب أثناء اخلدمة: ويتطلب حتقيق ذلك ما ييل: 

- تدريب املعلم عىل التأمل يف املامرسة واملشاركة يف حلقات النقاش
- توفري التدريب املستمر أثناء اخلدمة للمعلمني عىل استخدامات احلاسب اآليل والربجميات التعليمية.

- األخذ بمبدأ الالمركزية يف برامج التدريب أثناء اخلدمة، وذلك من خالل إتاحة الفرصة أمام املناطق التعليمية أو اإلدارات التعليمية لوضع رؤية قائمة عىل التخطيط االسرتاتيجي يف حتديد 
احتياجات املعلمني املهنية، واالرتقاء بمستواهم األكاديمي يف ظل جمتمع املعرفة.

- أن يتم توسيع قاعدة استخدام التكنولوجيا احلديثة والتقدم العلمي يف مجيع مراكز وبرامج التدريب.
- النظر إىل التدريب أثناء اخلدمة جزًءا من عملية تكوين متكاملة مستمرة قبل اخلدمة مع اجلمع بني النظرية واملامرسة يف تنمية املعلمني.

- الرتكيز عىل اإلعداد الثقايف للمعلم أثناء اخلدمة؛ حيث أصبح إعداد املعلم للتعامل مع الثقافات املتعددة يف ظل عرص العوملة رضورة ملحة عىل نظم اإلعداد.
- إنشاء مؤسسة تدريبية تقع عىل مسؤوليتها دراسة احتياجات املعلمني من الربامج التدريبية.

- تدريب املعلمني عىل اجلوانب الفنية والرتبوية املتصلة باستخدام تقانات اإلعالم واالتصال.
- وضع برامج تدريبية وتعليمية إلعداد وتقييم إنتاج وتوفري املنتجات التكنولوجية واملعلوماتية ووضع خطة عربية متكاملة .

 ج. متكني املعلم واملتعلم من مصادر املعرفة : ويتطلب حتقيق ذلك ما ييل:  
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- متكني املتعلم من أدوات املعرفة )تقييم املعرفة وصيانتها وحتليلها وتفسريها وإنتاجها واستثامرها(، وتزويده باملهارات واخلربات لزيادة إنتاجية اإلنسان وتعزيز دوره املساهم يف إحداث التغيري 
والتطور.

- أن خيصص املعلمون وقتا كافيا للحوار والرد عىل التساؤالت والقيام بدور املسري لعملية التعليم وأخذ دور حيوي ونشط يف كل أبعاد العملية التعليمية.
- توجيه الطالب جتاه املصادر القيمة للمعرفة وتدريبهم عىل طرق احلصول عليها، واالستعانة بمختلف الوسائل والتقنيات الرضورية للحصول عىل املعرفة مع استخدام التقنية بجميع أنواعها 

يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقرص وقت وأقل جهد وأكرب فائدة.
- توسيع مفهوم عملية التعليم والتعلم لتجاوز حدود الفصول التقليدية واالنطالق لبيئة غنية متعددة املصادر. والرتكيز عىل تكامل دور املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية مع الرتكيز عىل 

التطبيقات امليدانية.
- اعتامد فلسفة تربوية تساعد عىل إكساب املتعلمني القدرات واملهارات التي متكنهم من تفسري الظواهر و ختص احلقائق والتأكيد عىل التحول نحو تنمية قدرات املتعلم وتطوير اإلنسان املنتج 

للمعرفة.
 د. مواكبة التطورات والتغريات : ويتطلب حتقيق ذلك ما ييل :

- الرغبة الدائمة يف التعلم من خالل سعيه للتعاون واالبتكار لصالح املهنة مع احلرص عىل حضور الدورات التدريبية واالستفادة منها يف جمال عمله هبدف تنميته مهنًيا وتقدمه علمًيا. 
- تغيري وحتديث املهارات التدريسية املستخدمة من قبل املعلم يف العملية التعليمية والرتبوية، واالطالع عىل كل ما هو جديد يف جمال املعرفة والتقنيات املتطورة وأساليب التدريس، والتفاعل 

الصفي املتمحور حول املتعلم. 
العريب يسهم يف تطوير أنظمة  باملنتج املعريف يف املجال الرتبوي يف الوطن  التعليمية. وإنشاء بنك معلومات خاص  العملية  النمو املعريف واالهتامم بتطوير  الدراسة والبحث واحلرص عىل   -

املعلومات الرتبوية.
 هـ. االستخدام اجليد لتقانة املعلومات : ويتطلب حتقيق ذلك ما ييل: 

- تفعيل التعلم اإللكرتوين يف النظم التعليمية لتحقيق أسس جمتمع املعرفة واملعلوماتية.
- وضع املخططات والربامج الستخدام التقنيات اجلديدة للمعلوماتية يف نقل املعرفة وإنتاجها والرشوع يف تنفيذ خطط تدرجيية لتعميم استخداماهتا يف خمتلف املراحل التعليمية.

- التفاعل يف احلوار يف االجتاهني كـ)السؤال واجلواب( بلغة غري مقيده ربام باملحادثة املبارشة وليس بالكتابة عىل لوحة املفاتيح - مثال - و االحتفاظ بسجالت مفصلة عن أداء الطالب واستخدام 
هذه السجالت الختاذ قرارات عاّم جيب تقديمه للطالب من معلومات مستقبال.

- توفري اإلمكانات من أجهزة وبرامج يف املدارس تساعد املعلم عىل بناء نظام تعليمي يعتمد عىل تقنيات املعلومات مع جتهيز املعلمني باملهارات اجلديدة الستغالل املعلومات بالشكل اجليد.
- توفري الربجميات احلاسوبية املالئمة لتدريس املقررات كل يف جمال ختصصه.

- اعتامد املؤسسات املعلوماتية وبناء جمتمع املعرفة والتكنولوجيا والربط بني احتياجات الرتبية والتعليم وبني إنتاج البحث العلمي يف امليدان.
 و. القدرة عىل التفكري اإلبداعي : ويتطلب حتقيق ذلك ما ييل:  

- تنمية قدرة الطالب عىل ممارسة التفكري الناقد وتدريب الطالب عىل التعليم الدائم والذايت والشامل مع الغوص يف أعامق الطالب ملحاولة الكشف عن طاقاته والعمل عىل تغذيتها وتنميتها 
إىل أقىص حدود اإلنامء.

- قيام املعلم بإعداد أنشطة متنوعة وأسئلة تفكري عليا، واستخدام أساليب وطرق حديثة تشجع الطالب عىل البحث واالستقصاء والتفكري والتعبري عام جيول يف خواطرهم من استفسارات، مع 
تطوير مناخ صفي حيقق مبدأ الفعالية ) املناخ االجتامعي االنفعايل( و تركيز املعلم عىل تنمية مهارات التفكري لدى الطالب من خالل املحتوى املعريف.

 ز.  التعامل مع املشكالت املجتمعية : ويتطلب حتقيق ذلك ما ييل: 
التفكري املنظم والقدرة عىل استخدامها يف فهم املواقف املتجددة،  وحل  - تعميق االنتامء الوطني املبني عىل فهم صحيح ملكتسبات الوطن احلضارية وتطلعاته املستقبلية،  و تنمية مهارات 

املشكالت عن طريق التحليل والنقد والربط بني األسباب والنتائج.
- اإلملام بكل ما هو جديد يف عامل اإلنرتنت. إقامة دورات تثقيفية للمعلمني توضح فيها مزايا التعلم الذايت، و تدريب الطالب عىل اختاذ القرار وحل املشكالت سواء اخلاصة هبم أو بمجتمعهم.

- إدخال العوملة ومضامينها يف املناهج التعليمية كي ال يعيش املعلم والطالب يف حالة انفصام عن الواقع. واالستفادة من وسائل االتصال واإلعالم احلديث خلدمة قضايا املجتمع.
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 ح. القدرة عىل االستقراء املنطقي : ويتطلب حتقيق ذلك ما ييل:  
- تنمية اخلربة وملكة التتبع بطريقة منتظمة لكل ما يستحدث. شحذ املهارات يف استخدام أمثلة حّية متنوعة لربط ما يتم تقديمه من موضوعات بحياة املتعلمني اليومية.

- تشجيع فكرة التعلم عن طريق استشفاف املعرفة من خالل معاجلة املعلومات واستقصائها من خربات الطالب أنفسهم. 
ولضامن حتقيق هذه اإلجراءات الثامنية يضع معّد الورقة جمموعة من االحتياطات التي جيب توافرها وذلك من خالل الضامنات اآلتية :

)6( الضامنات الواجب توافرها لنجاح الرؤية املستقبلية املقرتحة:
هناك جمموعة من الضامنات العامة التي جيب توافرها لنجاح هذه الرؤية أمهها:

- تغيري النظرة التقليدية لدور املعلم عىل أنه ناقل وملقن للمعرفة، إىل أنه مستشار تعلم يف ظل جمتمع املعرفة، وخبري يف حمتويات جمال خرباته، فهو يفحص ويشخص املشكالت املختلفة التي 
يواجهها املتعلم حتى يمّكنه إرشاده إىل الطرق املختلفة لتسهيل أنشطة التعلم.

- إعادة النظرة يف هيكلة املنظومة التعليمية بام يتناسب ومتطلبات جمتمع املعرفة.
- تنويع اسرتاتيجيات التدريس بمؤسسات اإلعداد, وزيادة استخدام األساليب التعليمية املتطورة مثل التعلم الذايت, والتعلم التعاوين, وحل املشكالت وغريها.

- سعي املعلم إىل توظيف خمتلف الوسائل واألدوات املوصلة إىل جمتمع املعرفة.
- االرتقاء بمستوى املعلم العريب لتحقيق غاياته.  لذا؛ فينبغي تنمية قدرته عىل إنتاج املعرفة وتوظيفها بكفاءة يف مجيع نشاطاته.

- سعي كافة الدول العربية عىل إعادة هيكلة املنظومة التعليمية وعىل رأسها املعلم من حيث إعداده وتنميته مهنيا وذلك وفقا ملتطلبات بناء جمتمع املعرفة.
- توفري البنية التحتية املادية والتكنولوجية واإلرادة السياسية التي تساعد يف الوصول إىل خمرجات) معلم /متعلم( ذات مواصفات خاصة؛ تتفق وطبيعة جمتمع املعرفة يف عامل أصبح كقرية 

صغرية حيتاج إىل فئات من البرش تستطيع التعامل معه بنشاط وحرص شديدين.
- نرش تعليم راقي النوعية مع توجيه عناية خاصة لطريف العملية التعليمية) املعلم/املتعلم( وللتعلم املستمر مدى احلياة.

- االستفادة من خربات الدول املتقدمة يف جمال جمتمع املعرفة وحماولة توظيف تلك اخلربات يف إعادة النظر يف أدوار املعلم العريب بام يلبي احتياجات املجتمع ويساهم يف تطوره. 
- توظيف تكنولوجيا التعليم يف مناهج التخصصات املختلفة ملواكبة العرص.

- االهتامم من قبل علامء الرتبية والباحثني بالبحوث العلمية والتقويمية وتطبيقاهتا امليدانية يف إعداد املعلم العريب؛ حتى يتقن املعلم العريب البحث العلمي ومن ثم ينبغي هتيئته وإعداده لذلك 
يف برامج إعداد املعلم؛

- تقديم آلية مقرتحة لتحرك املعلم العريب نحو جمتمع املعرفة وهذا ما يوضحه الشكل اآليت :
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ويالحظ من الشكل السابق ما ييل :
1. انفتاح املعلم والتواصل مع العامل اخلارجي: حيث إننا نعيش اآلن يف عرص املعلومات وثورة تكنولوجيا املعلومات اهلائلة؛ فقد حتقق تطور كبري يف التقدم العلمي والتكنولوجي،  والذي يعترب 
بمثابة قفزة مل حتققها البرشية من قبل، األمر الذي أدى إىل حتمية التواصل من قبل املعلم مع العامل اخلارجي؛ بغية فهم ما جيري يف هذا العامل واستيعاب مستجداته املعرفية، والتخلص من معطيات 

قد يكون عفا عليها الزمن. لذا؛ ينبغي عىل املعلم إعادة بناء معرفته يف ضوء ثورات املعرفة والعلوم كام جتري يف العامل املعارص.
2. حرية املعلم يف االختيار: فعىل الرغم  من التدفق املعريف الذي يشهده العامل اليوم إال أنه جيب أن تتاح الفرصة أمام املعلم لالنتقاء من تلك املعرفة بام يساهم يف تطوير أداؤه. وهذا ال يتأتى إال 

من خالل  إتاحة احلرية أمامه يف  اختيار الطريقة أو األسلوب املناسب حسب رؤيته هو،  وتقديره للموقف وحمارصة القيود واملحددات  التي حتول من وصول املعلم إىل جمتمع املعرفة.
3. التكامل مع االحتياجات التنموية يف املجتمع: حتى يكون هناك ارتباط عضوي بني املعرفة واحلاجات التنموية للمجتمعات العربية يف جماالت)التنمية االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية(، 
التنمية  املتمثلة يف دعم وحتفيز  إقامة جمتمع املعرفة ضمن أطرها الصحيحة  التنموية، والذي يضع جهود  الدقيق للحاجات  التشخيص  ومن ثم البد وأن يكون هناك تواصل دائم مبني عىل 

اإلنسانية، وتوسيع خيارات املعلم العريب للنهوض باملستوى الذي يليق به. 
4. نقل وتوطني املعرفة: حيث إنه ليس من السهل التوجه إىل جمتمع املعرفة دون العمل عىل نقل أدواهتا وتقنياهتا وجعلها متوافرة يف خمتلف بنيات جمتمع املعلم العريب. األمر الذي يتطلب إقامة 

وتوثيق العالقة بني نقل وتطوير وإنتاج املعرفة وبني الدور  املنوط به من قبل املعلم، وإرشاك الطالب يف عمليات بناء املعرفة.
5. توفري البيئات التمكينية للمعلم والطالب: فمن املتعارف عليه أن جمتمع املعرفة يقتيض هتيئة البيئات التمكينية املناسبة، حيث إن هذا املجتمع ينشأ ويتطور يف ضوء هذه البيئات التي تشمل 
توسيع احلريات، وبناء مؤسسات حاضنة، وصوغ الترشيعات القانونية املنظمة إلعداد املعلم والترشيعات القديمة، قد  حتتاج إىل إعادة صياغة يف ظل متطلبات بناء جمتمع املعرفة، وبالصورة 

التي تدعو إىل تشجيع اإلبداع لكل من املعلم واملتعلم.
التنمية اإلنسانية: ويعد هذا املحور حمصلة لتحقيق التمكني والتوطني للمعرفة، ويتعلق هذا املحور بتوظيف املعرفة وتقنياهتا يف املجتمع بام خيدم املعلم العريب،  6. توظيف املعرفة يف خدمة 

ويساهم يف إقامة وتوثيق العالقة بني نقل وتطوير  وإنتاج املعرفة وبني الدور  املنوط به  من قبل  املعلم، وإرشاك  الطالب يف  عمليات بناء املعرفة.
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